Z Domaše už vypúšťajú menej vody
Pondelok, 01 Október 2012 14:25

Od 1. októbra namiesto terajších 4,9 metra kubického za sekundu začali vodohospodári
vypúšťať iba 4 kubíky, v zimných mesiacoch znížia odtok na 3,5 kubík.
PREŠOV. Od dnešného dňa začína platiť dodatok k manipulačnému poriadku na Domaši,
podľa ktorého vodohospodári budú vypúšťať z vodnej nádrže menej vody ako doposiaľ. T
o znamená, že od 1. októbra namiesto terajších 4,9 metra kubického za sekundu začali
vypúšťať iba štyri kubíky a v zimných mesiacoch znížia odtok na 3,5 kubíka.
Médiám to dnes potvrdil prednosta Krajského úradu životného prostredia v Prešove Miroslav
Benko.
Súčasne začína platiť režim, ktorým chcú dosiahnuť zvýšenie hladiny vodnej nádrže oproti
súčasnosti o približne štyri metre.
Na tomto riešení sa dohodli s ministrom životného prostredia Petrom Žigom na rokovaní na
Domaši 6. septembra všetky zainteresované strany - starostovia dotknutých obcí, zástupcovia
Krajského úradu životného prostredia v Prešove a Slovenského vodohospodárskeho podniku,
odštepný závod Košice.
Odtok môžu ešte znížiť
Benko doplnil, že ak hladina vody do konca mesiaca bude nižšia ako 155 metrov nad morom,
od začiatku novembra sa odtok ešte zníži a začne sa vypúšťať z priehrady iba 3,5 kubíka za
sekundu.
Ak hladina vody bude aj po týchto opatreniach pod 155 metrov nad morom, od začiatku
decembra sa bude vypúšťať ešte menej vody a to iba 2,5 kubíka za sekundu. Tento stav
regulácie odtoku bude pretrvávať do konca marca 2013.
„Uvidíme, aká bude zima, koľko nám napadne zrážok. Závisí to aj od hydrologických zmien.
Keď na jar hladina vody bude pod 158 metrov nad morom, stále budeme pokračovať s
vypúšťaním vody v objeme 2,5 kubíka vody až do mája,“ uviedol Benko.
Ak 31. marca budúceho roka bude situácia priaznivejšia a hladina Domaše dosiahne stupeň
nad 158 metrov nad morom, vodohospodári sa vrátia k číslu 4,9 metrov kubických odtoku za
sekundu.
Chcú zachrániť budúcu sezónu
Prednosta doplnil, že rok 2012 bol mimoriadne suchým rokom, ktorému predchádzal tiež suchý
rok 2011.
V priebehu tejto letnej sezóny sa vodohospodári snažili udržať čo najviac vody v Domaši, ale
príliv nových zrážok bol minimálny.
Prejavilo sa to na poklese turistického ruchu a nespokojnosti podnikateľov v okolí Domaše.
Paradoxne rok 2010 bol rokom veľkých záplav a vtedy výška vodného diela Domaša
vzbudzovala obavy, že sa priehrada preleje.
Benko sľubuje, že budúcoročnú sezónu chcú zachrániť. Odtok vody chcú nastaviť od dnešného
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dňa tak, aby voda v Domaši ďalej neklesala a pohybovala sa v rozmedzí okolo 158 metrov nad
morom.
Pokles vody na Domaši v tomto období po letnej turistickej sezóne by mohli starostovia obcí a
aktivisti využiť na organizovanie upratovacích aktivít.
Úrad životného prostredia môže poskytnúť organizátorom brigád pracovné pomôcky. Podľa
Benka najviac by takúto brigádu potreboval Valkov, kde pokles vody je najviditeľnejší.
Čítajte viac:
http://presov.korzar.sme.sk/c/6552739/z-domase-uz-vypustaju-menej-vody.html#ixzz283czZhu
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