NÁUČNÝ CHODNÍK K prameňom Bebravy
I. Východiská projektu
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ČIERNA LEHOTA - BUS

Pohľad na Čiernu Lehotu z Hrádku, foto: Mgr. P. Ďuriš

Impulzy a inšpirácie

Prvotným impulzom pre vybudovanie náučného chodníka bola myšlienka, že treba pomôcť chrániť miestnu prírodu, predovšetkým vodu.
Inšpiroval nás aj odkaz a dedičstvo našich predkov. Chceli by sme tomuto „pánu Bohu zabudnutému“ regiónu postupne prinavracať život
a patričnú úctu.

sledkom zlého hospodárenia na lúkach, pretože sa prestalo pásť a kosiť, čím biotopy postupne zarastajú krovím a burinou...

Pre región Podhoria bolo typickým ovocinárstvo, pastierstvo a lesníctvo, ktoré v rozličnej miere záviselo a závisí od vody. Takéto živobytie sa
začalo výraznejšie narúšať v minulom storočí, keď nastalo najvýraznejšie sťahovanie ľudí za prácou do väčších miest. Obec Čierna Lehota sa postupne začala vyľudňovať. Kým v roku 1784 tu žilo až 441 obyvateľov
a v roku 1828 ich kroniky evidujú 322, v súčasnosti tu žije len 131 obyvateľov
s trvalým pobytom.
Prostredníctvom tohto náučného chodníka chceme poskytnúť obyvateľom a
návštevníkom obce informácie o kvalite a kvantite miestnych zdrojov podzemnej vody a vodohospodárskom význame rieky Bebrava pre širší región. Chceme
pozdvihnúť environmentálne povedomie miestnej komunity, ale i návštevníkov,
a tak zabrániť ďalšiemu znehodnocovaniu životného prostredia a poškodzovania prírodných zdrojov.

Voda Strážovských vrchov

Čo všetko nájdete na náučnom chodníku

Chránená vodohospodárska oblasť s pásmom hygienickej ochrany vodných zdrojov I. a II. stupňa
Zdroj: ZsVS

REGIÓN PODHORIE

Vítame Vás v Čiernej Lehote, v najvzdialenejšej obci mikroregiónu Podhorie. Naším najväčším bohatstvom je príroda a predovšetkým ľudia, ktorí tu
žijú. Projekt náučného chodníka K prameňom Bebravy voľne nadväzuje na
existujúci chodník Rohatá skala – Hrádok a spolu vytvárajú okruh s množstvom zaujímavých informácií. Kým prvý je o miestnej histórii, faune a flóre,
druhý, novší náučný chodník sa týka vody, ktorá má v tomto kraji bohaté
zdroje ústiace do prameňov Bebravy alebo do skupinového vodovodu.
Krajina horného toku Bebravy v južnej časti Strážovských vrchov je pre
svoju odľahlosť ešte stále nedostatočne preskúmaná a odborníci sa jej
poznávaniu mimo celoplošných výskumov venovali zatiaľ len okrajovo. Nachádzate sa v chránenom vtáčom území európskeho významu
a chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy s viacerými prírodnými rezerváciami. Podhorie podľa informácií odborníkov patrí na Slovensku k najbohatším lokalitám z hľadiska výskytu orchideí. Územie je súčasťou jedného z najvýznamnejších biokoridorových uzlov šírenia karpatskej
flóry.

Viete, že...

V roku 2014 sa uskutočnilo v Podhorí medzinárodné stretnutie „orchideárov“,
kde sa zistilo, že niektoré lokality bohaté na orchidey postupne zanikajú ná-
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Cieľom náučného chodníka K prameňom Bebravy je poukázať predovšetkým na to, čo je pre každého z nás, vrátane rastlín a živočíchov, životne
dôležité a nenahraditeľné – vodu. Do pozornosti štátu sa toto územie dostalo už po druhej svetovej vojne, kedy sa začali prvé terénne prieskumy
o možnosti využitia miestneho vodohospodárskeho potenciálu a zabezpečenia adekvátnej ochrany celého ekosystému. Chránená vodohospodárska oblasť Strážovské vrchy bola prvý raz vyhlásená zákonom
č. 13/1987 Zb. a jej novelizovaná podobá spadá pod zákon č. 184/2002 Z. z.

Trasa chodníka na 99 % vedie po existujúcich lesných cestách, mierne stúpa až
do úpätia Hrádku, kde sa v sedle napája na už spomínaný NCH Rohatá skala Hrádok.
Celý okruh prejdete pešo pokojným tempom za necelé tri hodiny. Jednotlivé štyri zastavenia„vodného“ náučného chodníka sú tematicky zamerané nasledovne:
2. VODA V ŽIVOTE NAŠICH PREDKOV
Voda ako posvätný živel, rituály s vodou, studňa v každom dvore, využitie vody v
minulosti - vodný mlyn, gáter, močidlá.

3. NIE JE VODA AKO VODA
Geomorfologické a hydrogeologické vysvetlenie pôvodu miestnej vody, porozumenie
kolobehu vody v prírode s vplyvom na podzemnú vodu.
4. PONITRIANSKY SKUPINOVÝ VODOVOD
Dôraz na špecifikum tohto ojedinelého vodárenského projektu a jeho priblíženie
verejnosti.
5. OCHRANA VODNÉHO DEDIČTVA PRE BUDÚCE GENERÁCIE
Možnosti ochrany pramennej oblasti a krajiny.
Veríme, že na našom náučnom chodníku strávite príjemné chvíle a dozviete sa o tomto
regióne veľa zaujímavého. Oddýchnuť si môžete pri druhom a treťom stanovišti, kde
sme pre Vás vybudovali turistické posedenie. K miestu, kde pramení rieka Bebrava,
pod vrchom Záhradčie, Vás nasmeruje štvrtá informačná tabuľa. V blízkosti tretieho a
štvrtého stanovišťa nájdete studničky, ktoré Vás osviežia počas putovania.
V záujme Vašej bezpečnosti a ochrany miestnej prírody by sme Vás chceli
poprosiť o dodržiavanie viacerých pokynov, ktoré nájdete na každom informačnom
paneli. Ide predovšetkým o:
Zákaz umývania áut pre nebezpečenstvo kontaminácie spodnej aj povrchovej vody
nebezpečnými a škodlivými látkami.
Zákaz stanovať a kempovať, aby sa nerušila zver a kvôli vlastnej bezpečnosti.
Zákaz odhadzovania odpadkov. Nepatria do prírody, nebezpečenstvo poranenia živočíchov,
dlhý rozklad a vznik škodlivých a nebezpečných látok.
Zákaz zakladania ohňa, nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Zákaz trhania rastlín, v oblasti sa vyskytuje viacero druhov chránených rastlín.
Zákaz skracovania si značenej trasy. Tá sa vyhýba nebezpečným úsekom. Hrozí erózia,
vyrušovanie zveri, zošľapovanie a poškodzovanie chránených a vzácnych rastlín.
Zákaz lezenia na skaly. Poškodzuje sa jedinečná prírodná architektúra a hrozí riziko
úrazu pádom.
V prípade akýchkoľvek otázok, nápadov, či podnetov, nás neváhajte kontaktovať. Všetky kontakty, ale aj fotografie z brigád dobrovoľníkov, ktorí budovali náučný chodník, nájdete na
www.kstkamarat.com.
realizátori
													

V chránenej vodohospodárskej oblasti Vás prosíme, aby ste dodržiavali:

Podľa zákona ide o územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd. V takejto oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových vôd
a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej
akumulácie vôd a obnovy ich zásob. Výrobné, dopravné a iné záujmy musia
byť zosúladené s požiadavkami tohto zákona.
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NÁUČNÝ CHODNÍK K prameňom Bebravy
II. VODA V ŽIVOTE NAŠICH PREDKOV
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LOKALITA SUŠIAREŇ OVOCIA

Sušiareň ovocia z 50-tych
rokov, kronika obce
Čierna Lehota

Na ceste do Horného Lazu
v časti Tŕnie

Hybčov dvor
v 50-tych rokoch

Hrádok v 50-tych rokoch, fotky z archívu O. Sobotu

Máčanie konope, archív
K. Plicku a ÚĽUV-u
Pravdepodobná podoba vodného mlyna v Čiernej Lehote, Radka Strapková, RadkArt © 2014

„V údolí s riečkou Bebravou tam leží môj rodný kraj,
stvorený mojou predstavou nájdený pozemský raj...
Prapredkov mojich dávnych rod náhodou zablúdil sem,
objaviac číry prameň vôd, prácou rúk zúrodnil zem...“
(úryvok z hymny Podhoria)

Voda ako posvätný živel

Zdrojmi pitnej vody v obciach Podhoria vrátane Čiernej Lehoty, boli
v minulosti studničky a pramene, z ktorých voda prirodzene vytekala. Až neskôr k nim pribudli ručne kopané studne. Údržba a užívanie
studničnej vody alebo vody z potoka sa riadili zvykovým právom. Naši
predkovia zásadne chodili prať bielizeň i koberce do potoka po prúde za dedinu a tu sa napájal aj dobytok. Voda bola tiež nevyhnutnosťou
v mnohých výrobných procesoch, konkrétne v Čiernej Lehote sa využívala
pre vodný mlyn i na močidlá.

Rituály s vodou počas roka

Vodu a jej zdroje mali ľudia oddávna v úcte a považovali ju za posvätný
živel. Slovania uctievali pramene, jazerá, rieky a prinášali im rôzne obety. Voda hrala aj v živote našich predkov významnú úlohu v tradičných
obradoch. Na Štedrý večer sa do studne dávala štipka soli, orech, jablko, chlieb, oblátka, cesnak, aby nevyschla, aby bola chutná a zdravá.
Voda sa používala ako súčasť magicko-očistných úkonov. Pri prvom kúpeli dieťaťa, pri rituálnej očiste šestonedieľky, pri umývaní mladomanželov. Všetky obrady s vodou mali zabezpečiť zdravie a želané vlastnosti človeka. Rituálnou očistou bolo i umývanie mŕtveho. Voda mala
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značný význam aj v rôznych liečebných postupoch. Používala sa tiež ako
prostriedok proti čarám a zlým silám. Na niektoré účely bola najvhodnejšia dažďová voda a rosa.
K najznámejším ľudovým zvykom v súvislosti s vodou patrila oblievačka
na Veľkú noc. Na Zelený štvrtok sa chodili dievčatá umývať do potoka,
aby mali pekné vlasy a tvár. Mládenci v Čiernej Lehote oblievali zásadne
vodou z Bebravy, alebo dievčatá pritiahli priamo do potoka, kde ich ponárali do vody.

Studňa v každom dvore

V Čiernej Lehote mali množstvo prameňov, ktoré ústili do Bebravy.
Z nich, ale aj priamo z potoka, brali všetku vodu až do 20. storočia. Potom
sa voda v Bebrave začala znečisťovať zvýšenou poľnohospodárskou činnosťou. Ľudia si začali kopať studne a dnes ich má každý dvor. Voda zo studne sa
naberala do dreveného vedra. Z plytších studní pomocou dreveného háku,
z hlbších studní sa vyťahovala pomocou rumpálu a reťaze nakrúcanej na valec. Neskôr využívali ručné pumpy, ktoré mnohé stoja vo dvoroch dodnes. Po
zavedení elektriny v obci koncom 50-tych rokov si ľudia začali inštalovať do
vykopaných studní čerpadlá, ktoré im vháňajú vodu do vlastných vodovodných potrubí v dome. Obecný vodovod však nie je doteraz vybudovaný.

vy zdvihla. „Bolo to v noci, keď richtár potreboval pomoc. Po dedine
bubnovala bubeníčka, Suchá sa volala, a vyhlasovala, že treba pomáhať
pri moste poniže školy, lebo sa tam pozachytávali drevá pod mostom...“
spomínala 94-ročná pani Karolína Bačiková.
To, že voda ani v tomto prípade škody nenarobila, je dôkazom, že obyvatelia Čiernej Lehoty žili s Bebravou v tesnej symbióze, dokonca už ich
prarodičia vedeli, že sú v bezpečí. Bebrava im pretekala cez dvory a okolo
jej toku si stavali všetky hospodárske objekty, ale aj domčeky. Bez Bebravy si život jednoducho nevedeli predstaviť.

Spomienky mlynárovho syna na vodný mlyn

Vodný mlyn v Čiernej Lehote existoval niekoľko storočí až do roku 1966.
Bol postavený hneď na začiatku dediny. Drevené žľaby privádzali vodu
na vodné lopatkové koleso zvrchu a prevodová sústava prenášala získanú energiu cez ozubené kolesá k mlecím kameňom.
Na čiernolehotský mlyn spomína Jozef Klucha, syn mlynára, takto:
„Po našom vodnom mlyne, pod lehotským prameňom Vrchovište, neostalo ani stopy. Vznik mlyna siahal hlboko do 19. storočia, keď bol majiteľom gróf Zay z Uhrovca. Mlyn od grófa odkúpili moji starí rodičia. Majsterkou mlynárkou bola Paulína Kluchová, rodená Maliková (narodená
v roku 1868). Starý otec Ignác bol tesár, posledný majster na píle na vodný
pohon - na gátri, ktorý bol postavený medzi Čiernou Lehotou a Šípkovom
a zanikol počas prvej Československej republiky. Po znárodnení 1948 prišiel
príkaz o zastavení mlynárskej živnosti. Otec František, tiež majster mlynár,
sa mlyna nechcel vzdať, stále dúfal... Pod nátlakom v roku 1966 musel mlyn
s chalupou demontovať. Náhradné drevené bývanie na kamenných zákla-

doch sme si postavili hneď vedľa mlyna, základy tohto obydlia sú tu dodnes. Žiaľ, celý
drevený objekt nám vyhorel v roku 2010 a spolu s ním aj kompletná dokumentácia
o rekonštrukcii mlyna, ktorý mohol byť dnes technickou pamiatkou. Zhoreli aj všetky fotky, preto sa podoba mlyna nezachovala. Jediné, čo nám zo stavby ostalo,
je číslo domu 1...“
„Voda z Vrchovišťa bola taká výdatná, že tvorila v doline veľký hlboký potok, kde žilo
veľa rýb, vodné vtáctvo a veľa vodnej vegetácie... Štát prejavil záujem o túto pitnú vodu
už v 50-tych rokoch. Spútanie všetkej vody z prameňa Vrchovište do obrovských rúr
skupinového vodovodu zmenilo aj celý ráz doliny. Namiesto veľkého dravého potoka
je tu už len maličký pramienok. Otec, posledný čiernolehotský mlynár, zomrel v roku
1990 ako osemdesiatročný. Obdivoval som ho, že to tak všetko zvládol, keď sa musel
vzdať živobytia i strechy nad hlavou...“

Močidlá na máčanie konope

Máčanie ľanu a konope bolo bežnou činnosťou aj v tomto kraji. Konope
a ľan sa po vysušení spracovávali ručne na nite, z ktorých sa v takmer v každej domácnosti tkalo plátno. Močidlo je priehlbina naplnená vodou, v ktorej
sa máčali stonky konope. Pri máčaní sa oddeľovala drevnatá časť stonky od
vláken. Na máčanie sa využívali prirodzené priehlbiny v močariskách, na lúkach i zátoky vodných tokov. Šírka a dĺžka močidla závisela od toho, či ho používal jeden alebo viac majiteľov. Pred máčaním močidlo vyčistili od bahna,
dno vystlali konármi, slamou. Potom do neho uložili konope a zaťažili ich kameňmi. Ak sa konope máčalo hoci len v pomaly tečúcej vode, priväzovalo sa
o koly zarazené do dna vodného toku. Dĺžka máčania závisela od počasia. Čím
bolo teplejšie, tým teplejšia bola aj voda v močidle a čas máčania bol kratší. V
Čiernej Lehote je dodnes osada s niekoľkými chalupami, ktorá nesie názov Močidlá. Konope sa však močilo na viacerých miestach v okolí Bebravy, aj uprostred
dediny, až do založenia poľnohospodárskeho družstva.

V chránenej vodohospodárskej oblasti Vás prosíme, aby ste dodržiavali:

Povodne nikdy neboli

Najstarší obyvatelia Čiernej Lehoty si nepamätajú na žiadnu povodeň, ktorá
by ohrozovala domy, hospodárske budovy alebo dokonca životy tunajších
ľudí. Iba raz, písali sa päťdesiate roky dvadsiateho storočia, sa hladina Bebra-
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PRIEPUSTNÁ VRSTVA
ČASŤ
S NEVÁPENATÝMI
HORNINAMI

BEZODTOKOVÁ
DOLINA

LOKALITA OVČÍN

NEPRIEPUSTNÁ
VRSTVA

VÁPENCOVO-DOLOMITOVÁ VRSTVA

PROCES
BRÁZDENIA
POVRCHU NARUŠENÁ
VÁPENCOVÁ
SKALNÝ ZRÁZ
VRSTVA

MIESTA PREPADU
POVRCHOVEJ VODY

BLÍZKO SUSEDIACE PREPADY
POVRCHOVEJ VODY FORMUJÚCE
ROZMANITÉ KRASOVÉ ÚTVARY

Čo je voda?

Voda je dôležitý a nenahraditeľný prírodný zdroj pre všetko živé na tejto planéte. Má svoj vlastný kolobeh a v rozličných formách sa s ňou stretávame na
každom kroku. Jej špecifické chemické vlastnosti závisia od prostredia, v ktorom sa nachádza, pričom jej objem sa na planéte nemení, iba jej forma.

S VERTIKÁLNYMI
ŠKRAPMI

SKALNÝ ZRÁZ
S VERTIKÁLNYMI
ŠKRAPMI

PRESAKOVANIE VODY

PREPADÁVAJÚCI SA
VODNÝ TOK

JASKYNNÝ SYSTÉM

VYZRÁŽANÉ
VRSTVY
VÁPENCA

PODZEMNÁ VODA
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Odkiaľ ju máme?

V našom príbehu spoznávame vodu z oblasti Strážovských vrchov, pohoria
lemovaného malebnými dolinami, ktoré vytvárajú jeden z najzaujímavejších
celkov Západných Karpát. Z hľadiska geologickej skladby ide o jadrové pohorie zložené prevažne z odolných kryštalických hornín, obalených vápencovo-dolomitickými vrstvami.

STALAGMITY A STALAKTITY

ZVYŠKOVÉ
KOPCE

OLO

MIT

PRAMEŇ

VODNÝ STĹPEC (HLADINA SPODNEJ VODY)

Najčastejším a oku voľne prístupným prejavom takýchto pohorí sú krasovo-puklinové útvary ako závrty, škrapy a jaskyne. Zaberajú necelých 7% povrchu
Slovenska, ale sú infiltračnou oblasťou takmer 35% v súčasnosti využívaných
zdrojov pitných vôd u nás.

Geológia

Podstatnú časť pohoria tvoria silne zvrásnené a presúvané mezozoické komplexy, ktoré vznikli vo vrchnej kriede počas hlavnej horotvornej alpínskej fázy.
V Strážovských vrchoch máme zachované všetky subtatranské príkrovy, krížňanský, chočský a strážovský, ktoré sa podpísali pod atraktívne skalné dominanty v tejto oblasti.

NEVÁPENATÉ HORNINY

Krasovo-puklinový kolektor podzemnej vody, zdroj Walkatská univerzita, Nový Zéland

Viete, že...

Viete, aký je rozdiel medi vápencom a dolomitom? V chemickom zložení. Vápenec
má vzorec CaCO3 a dolomit CaMg(CO3)2. Ak kvapnete na ne kyselinu chlorovodíkovú, tak sa rozpúšťajú obe horniny, ale len vápenec pri chemickej reakcii šumí.

Hydrogeológia

Strážovské vrchy sú zákonom chránenou vodohospodárskou oblasťou
(predpis č. 13/1987 Zb.) s vynikajúcou kvalitou podzemných vôd. Ich hlavným mineralizačným procesom je rozpúšťanie karbonátov v interakcii
s vodou, ktorá závisí od mnohých faktorov, predovšetkým od klimatických pomerov ako sú zrážky, vyparovanie, teplota.
Akumulačné obdobie podzemných vôd je viazané na mesiace marec až
máj a prejavuje sa najvyššou hladinou spodných vôd a najvyššími prietokmi vodných tokov a prameňov. Špecifickými vlastnosťami vápencov
a dolomitov je silná reakcia na výkyvy počasia ako dážď či topenie snehu
so slabou ochrannou funkciou pôdy. Zložitý režim prúdenia podzemných
vôd a hydraulická spojitosť povodia sa prejavujú aj na veľké vzdialenosti
najmä prostredníctvom členitých krasových kanálov, ktoré sú zväčša ľudskému oku neviditeľné.

Viete, že...

Karbonáty sú premenené schránky pradávnych morských živočíchov do
formy hornín, ktorých najčastejšou podobou sú vápence a dolomity.
Takýto typ zdrojov podzemných vôd je výrazne náchylný na rozličné formy kontaminácie, predovšetkým aktivity spôsobené ľudskou činnosťou
v poľnohospodárstve, priemysle a domácnostiach.
Miera rizika závisí od skrasovatenia geologického prostredia, v ktorom sa
podzemné vody akumulujú. Kontaminantu zvyčajne v tomto type krasovo-puklinového podložia trvá zhruba 48 hodín, pokiaľ sa dostane do
podzemných vodných zdrojov.

Viete, že...

V katastrálnom území obce Čierna Lehota je zdokumentovaných viac ako
23 jaskýň. Poznáme ich pod názvami ako Jaskyňa pod Brečtanom, Jaskyňa
v Osičí, Jazvečia jaskyňa, Dubná skala a iné.

V chránenej vodohospodárskej oblasti Vás prosíme, aby ste dodržiavali:
Priepasť Hrkľavé jazero, Slatina n./B., archív Ľ. Krčmárika

Kolobeh vody v prírode,
zdroj Shutterstock.com
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NÁUČNÝ CHODNÍK K prameňom Bebravy
IV. Ponitriansky skupinový vodovod
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Približná denná spotreba vody
v domácnosti (l/os.)

Šípkov
Slatina n/B
D. Motešice

Timoradza

6

Podlužany
Horňany

Dežerice

Ruskovce

Bánovce n/B
spláchnutie toalety 3–10l

kúpeľ vo vani 100–200l

sprchovanie 30–60l

umytie riadu 7–20l

pranie v práčke 30–90l

umytie rúk 3l

umytie auta 200l

denne v kuchyni 5–7l

Rybany

Schéma Ponitrianskeho
skupinového vodovodu

V. a M . Bielice

Partizánske
Horné Chlebany
Žabo re y

Brodzany
Bro

Legenda:
Krušovce

intervenčný VZ
vodný zdroj

Krušovce

Topoľčany

vodojem
akumulačná nádrž
čerpacia stanica
1
2
3
4
5
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Zdroj: Shutterstock

Čo je to pitná voda?

Pitná voda je roztok najrôznejších látok, minerálov a zlúčenín v nej rozpustených,ktorých množstvo závisí od jej pôvodu. Povrchová pitná voda
je chudobnejšia na rozpustné minerálne látky potrebné pre naše telo
ako voda podzemná. Jej najčastejšími zdrojmi sú pramene a studne.

Prečo vodu z vodovodu?

Takáto voda je 150x lacnejšia ako balená voda. Podlieha najprísnejším kritériám na kvalitu a kontrolu spomedzi potravín. Má v dostatočnom množstve zdraviu žiaduce minerálne látky vo forme solí vápnika a horčíka vyjadrené ako tvrdosť vody.

Viete, že...

Na kvalitu kávy, ktorú pijete, vplýva predovšetkým voda a množstvo solí vápnika a horčíka v nej obsiahnutých.
Slovensko je jednou z mála krajín, ktoré si môže dovoliť taký luxus narábania s pitnou vodou, aký poznáme a považujeme za niečo bežné. Pitnú
vodu používame na umývanie, pranie, splachovanie toaliet a pod. Priemerná spotreba vody na obyvateľa je podľa údajov Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti (ZsVS) 109,1 l za deň.

REALIZÁTORI

Viete, že...

Pri navrhovaní inžinierskych sietí v Číne sú zahrnuté hneď tri druhy rozvodov
vody do domácností. Ide o teplú a studenú úžitkovú, t.j. nepitnú vodu a o rozvod studenej pitnej vody.

Ponitriansky skupinový vodovod (PnSV)

Ide o jeden z najvýznamnejších technologických projektov v našom regióne
súvisiaci s vodou, ktorý je v správe Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti
(ZsVS). Odoberaná pitná voda pochádza z podzemných krasovo-puklinových
zdrojov bebravskej pramennej línie vo forme pramenných záchytok, ktoré boli
navrhnuté tak, aby čo najmenej ovplyvnili prirodzený stav hladiny podzemnej
vody.

Pramene
Pri Mlyne
Pri Moste
Pri Mlyne
Vrchovište
Jazero
8 studní

Výdatnosť
10-46 l/s
38-666 l/s
20-58 l/s
56-2000 l/s
40-190 l/s
150 l/s

K.ú.
Čierna Lehota
Slatina n/B
Slatina n/B
Slatina n/B
Motešice
Timoradza

Lupka

Nitra

dom jeho výstavby bolo rozširovanie obydlí a priemyslu po II. svetovej vojne na
strednom Ponitrí. Začal sa budovať začiatkom 60-tych rokoch 20. storočia a do
prevádzky bol spustený v roku 1971.
Vyznačuje sa vysokou mierou efektivity prevádzky a nízkou mierou energetickej
náročnosti. Voda je dodávaná z 80% gravitačnou silou s minimálnym použitím
energeticky náročných vodných čerpadiel. Technické vyhotovenie projektu kvalitatívne prekračuje legislatívne požiadavky Európskej únie.
Súčasťou zachytávania prameňov bola nevyhnutná sanácia piatich závrtov na
Veľkých lúkach na plošine Baske, tzv. „jamy“, aby nedochádzalo k zakaľovaniu vyvieračiek. Z vodohospodárskeho významu ide o najzraniteľnejší článok pri za-

Voda v PnSV si zachováva svoju stálu čerstvosť a raz za 24-hodín dôjde
k jej úplnej výmene pomocou prirodzeného prietoku vody vo vodovodných
potrubiach.

bezpečení kvalitnej dodávky pitnej vody.
Priemerný prietok PnSV je 300 l/s. Kvalita je na takej vysokej úrovni, že si nevyžaduje žiadne dodatočné úpravy okrem zákonom povinného chlórovania.

Viete, že...

Rimania prišli ako prví so všeobecnými odporúčaniami a kritériami pre kvalitu pitnej
vody platnými aj pre súčasnosť.

V chránenej vodohospodárskej oblasti Vás prosíme, aby ste dodržiavali:

PnSV zásobuje mestá a obce okresov Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Topoľčany, Nitra a priľahlé obce trenčianskeho okresu s celkovým počtom odberateľov okolo sto tisíc. Ide o prvý diaľkovod na západnom Slovensku. Dôvo-
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NÁUČNÝ CHODNÍK K prameňom Bebravy
V. Ochrana vodY
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Nenahraditeľná

Viete, že...

Chránená

Zraniteľná

Európska charta o vode vyzdvihuje význam vody pre človeka a životné prostredie v stručných 12 bodoch. Charta bola vyhlásená Európskou radou 6.
mája 1968 v Štrasburgu.

Viete, že...

Súlad s vodou, či už duchovný alebo telesný, je základom pre kvalitný život. Vedci sa zhodujú v názore, že život vznikol práve vo vode. Bez vody,
naopak, život zaniká. Tie najväčšie civilizácie vznikli pri kvalitných vodných
zdrojoch a zanikli väčšinou práve z dôvodu problémov s vodou.

Ústava Slovenskej republiky zakotvuje základné princípy ochrany prírodných zdrojov a životného prostredia, ktorými sa štát a každý z nás má riadiť. Stanovuje, že nerastné bohatstvo, podzemné vody, prírodné liečivé
zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Každý z nás má
právo na priaznivé životné prostredie, ale zároveň je povinný ho chrániť
a zveľaďovať. Štát by mal dbať o šetrné využívanie prírodných zdrojov,
o ekologickú rovnováhu a účinnú starostlivosť o životné prostredie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bez vody niet života. Je hodnotou, ktorá je pre akúkoľvek ľudskú
činnosť nenahraditeľná.
Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Treba ich chrániť,
rozumne s nimi nakladať a podľa možnosti rozmnožovať.
Znečisťovanie vody je škodlivé pre človeka i ostatné živé tvory,
ktoré od nej závisia.
Kvalitu vody treba udržiavať na takej úrovni, aby ju bolo možné použiť na požadované účely a najmä aby spĺňala príslušné zdravotnícke
normy.
Použitá voda po navrátení do spoločného zdroja nesmie mať
nepriaznivý vplyv na možnosť jeho ďalšieho využívania na verejné
alebo súkromné účely.
Zásadný význam pre zachovanie vodných zdrojov má udržiavanie
primeraného rastlinného krytu pôdy, predovšetkým lesných porastov.
Vodné zdroje musia byť sledované a vyhodnocované.
V záujme zosúladenia krátkodobých a dlhodobých cieľov je potrebné, aby príslušné úrody vypracúvali plány racionálneho hospodárenia
s vodnými zdrojmi.
Ochrana vody si vyžaduje zintenzívnenie vedeckého výskumu,
výchovy odborníkov a informovanie verejnosti.
Voda je spoločným dedičstvom, ktorého hodnotu musia uznávať
všetci. Každý je povinný využívať vodu starostlivo a hospodárne.
Hospodárenie s vodnými zdrojmi by malo byť organizované podľa
prirodzených povodí, nie podľa politických alebo administratívnych
celkov.
Voda nepozná hranice: ako spoločný zdroj si vyžaduje medzinárodnú
spoluprácu.

REALIZÁTORI

V roku 1993 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 22. marec za Svetový deň vody,
kedy si prostredníctvom rôznych akcií a podujatí ľudia na celom svete pripomínajú nesmierny význam tejto životodarnej tekutiny. Každý rok je pritom stanovená špecifická dominantná téma.

Najviac znečistenej vody pochádza z priemyslu, poľnohospodárstva, ale aj
z domácností. Nedostatočne fungujúce kanalizácie, čističky odpadových
vôd a septiky môžu kontamináciou pitnej vody spôsobiť rozsiahle infekčné a tráviace ťažkosti. Nadmerné používanie hnojív a pesticídov v poľnohospodárstve môže poškodiť naše vnútorné orgány, spôsobiť neplodnosť,
vyvolať rakovinu, či poškodiť nervový systém človeka. Výkaly úžitkových
a domácich zvierat sa pri nevhodnom zaobchádzaní v blízkosti vody môžu
tiež podieľať na vzniku závažných tráviacich ochorení.

Všetko, čo zjeme, potrebuje na svoj rast alebo vznik vodu. Jedno jablko si
vyžaduje 70 l vody, 150 g steak až 2025 l, 100 g zeleniny 20 l a jeden krajec
chleba 40 l.

Aktivizujúca

Bez našej každodennej aktívnej účasti na ochrane a šetrení vody nie je
možné trvalé zabezpečenie kvalitnej pitnej vody. Preto zodpovedne nakladajme s látkami, ktoré môžu kvalitu vody vážne ohroziť. Ide najmä o rôzne chemikálie a obaly z nich, čistiace prostriedky či nadmerné používanie
postrekov a hnojív. Podieľajme sa na dobrovoľníckych aktivitách v našich
komunitách zameraných na ochranu miestnych vôd. Buďme aktívni!

Šetriaca

Existuje množstvo spôsobov, ako každý z nás môže znížiť spotrebu pitnej
vody v prostredí, v ktorom žije. Od šetričov splachovacej vody v toaletách,
až po regulátory prietoku vody vo vodovodných batériách, vrátane sprchových časovačov. Neplytvajme pitnou vodou pri polievaní našich záhrad
a podľa možností aj pri splachovaní! Je len na nás, ako sa k tejto otázke
postavíme vo vlastných domácnostiach a priestoroch, kde sa najčastejšie
zdržiavame.

Viete, že...

Každých 20 sekúnd zomrie na planéte jedno dieťa v dôsledku chorôb spôsobených nevyhovujúcimi hygienickými zariadeniami. Jeden z deviatich ľudí na
planéte nemá prístup ku kvalitným zdrojom pitnej vody.

V chránenej vodohospodárskej oblasti Vás prosíme, aby ste dodržiavali:
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