Zemplínska šírava - Kamenec
Identifikačný kód
Kraj
Obec

SKREK027
Košický
Kaluža, Klokočov

Vodná nádrž Zemplínska šírava bola vybudovaná v rámci vodohospodárskych úprav na
Východoslovenskej nížine. Výstavba bola realizovala v rokoch 1961 – 1965. Športovorekreačnú funkciu plní Zemplínska šírava od roku 1966.
Za vodu určenú na kúpanie bola lokalita Zemplínska šírava – Kamenec vyhlásená
Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Košiciach č. 9/2005
z 18. mája 2005, ktorou sa vyhlasujú vody určené na kúpanie a určujú povrchové vody
vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb.
Zvyčajná dĺžka kúpacej sezóny je 15.6. – 31.8.
Podľa § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je vodná nádrž Zemplínska šírava definovaná
ako vodná stavba, na ktorej je možné povoliť aj využívanie na ďalšie účely, napr. rekreáciu.
Podľa požiadaviek čl. 6 a prílohy IV smernice 2000/60/ES (rámcová smernica o vode) sú
vody určené na kúpanie zaradené medzi chránené územia.
Vodná nádrž leží v povodí rieky Dunaj (kód SK40000) a v čiastkovom povodí rieky Bodrog
(kód SK40000RB2SB10). V súlade s definíciami § 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a
podľa definícií rámcovej smernice o vode je voda určená na kúpanie Zemplínska šírava –
Kamenec zároveň vymedzená ako samostatný útvar stojatej povrchovej vody vedený pod
názvom Vodná nádrž Zemplínska šírava (kód SKB1003) s plochou povrchu 32,900 km2.
Jeho stav je:
Charakter vodného útvaru

výrazne zmenený

chemický stav
Stav
vodného útvaru
SKB1003

ekologický stav
ekologický potenciál

dobrý (L)

Voda určená na kúpanie Zemplínska šírava – Kamenec leží v
teplej klimatickej oblasti s priemerne viac ako 50 letnými dňami
za rok (letný deň je deň s denným maximom teploty vzduchu
25 °C a viac).

nerelevantný údaj
poškodený (L)

Legenda:
L - stav vyhodnotený s nízkou úrovňou spoľahlivosti

Stav vody určenej na kúpanie Zemplínska šírava – Kamenec môže byť ovplyvnený stavom
ďalšieho útvaru tečúcej povrchovej vody s názvom Preložka Porubského potoka (kód
SKB0231), s dĺžkou 2,40 km a jeho stav je:
Charakter vodného útvaru

prirodzený

chemický stav
Stav
vodného útvaru
SKB0231

ekologický stav
ekologický potenciál

dobrý (L)
priemerný (L)
nerelevantný údaj

(viac informácií na http://www.vuvh.sk/rsv2 v časti Implementácia RSV na národnej úrovni)

Vyhodnotenie kvality vody na kúpanie podľa smernice Európskeho parlamentu
a Rady č. 2006/7/ES

Názov kompetentného orgánu
Kontaktné údaje orgánu
Spôsob prevádzkovania
Prevádzkovateľ
Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Miesto odberu vzoriek
[22,0185; 48,8076]

(zdroj: EEA)

Rok
Letecká snímka vody na kúpanie
( zdroj: Digitálna ortofotomapa © EOROSENSE, s. r. o., © GEODIS SLOVAKIA, s. r. o.)
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
adresa: S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce
tel.: 056/6880611
e-mail: mi.sekretariat@uvzsr.sk
verejne s prevádzkovateľom
Obec Kaluža, Obec Klokočov
adresa: Obecný úrad Kaluža
adresa: Obecný úrad Klokočov
Kaluža 4
Klokočov 65
072 36 Kaluža
072 36 Kaluža
tel: 056/ 649 21 17
tel: 056/ 649 21 12
e-mail: urad@kaluza.sk
e-mail: obec@klokocovmi.sk

Plocha vody na kúpanie 95 000 m2
Maximálna hĺbka vody na kúpanie
14,0 m
Priemerná hĺbka vody na kúpanie 9,5 m
Priemerná teplota vody počas sezóny
20,1 °C
Vybavenie pláže
toalety: celkovo 36 ks (splaškové odpadové vody sú odvádzané do verejnej kanalizácie)
sprchy: celkovo 12 ks v prízemných murovaných objektoch
Zásobovanie vodou
verejný vodovod a individuálne vodné zdroje
Likvidácia odpadu komunálny odpad sa dočasne skladuje v odpadkových košoch a kontajneroch rozmiestnených
v areáli
Priemerná denná návštevnosť
3 200 osôb
Kapacita areálu
3 400 osôb

Klasifikácia
vody určenej na
kúpanie

Internetové profily všetkých vôd určených na kúpanie na Slovensku sú k dispozícii na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v časti Kúpaliská.
Viac info na: www.uvzsr.sk
Dátum vytvorenia profilu: jún 2013

