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1. ÚVOD 
 

Pre konečné vymedzenie výrazne zmenených vodných útvarov (HMWB), umelých 

vodných útvarov (AWB), resp. prirodzených vodných útvarov bol podľa platných 

dokumentov schválený nasledujúci pracovný postup na určovanie výrazne zmenených 

a umelých vodných útvarov (obr. 1). Podkladom pre vypracovanie metodiky je metodický 

materiál Európskej komisie vypracovaný v rámci Spoločnej implementačnej stratégie RSV 

(WFD CIS Guidance Document No. 4, Identification and Designation of Heavily Modified 

and Artificial Water Bodies), ktorý bol schválený Vodnými riaditeľmi v roku 2003. 

Cieľom metodiky je definovať pracovný postup, pomocou ktorého bude možné stanoviť 

a vymedziť výrazne zmenené vodné útvary, umelé vodné útvary, resp. prirodzené vodné 

útvary. Do procesu testovania budú vstupovať tie vodné útvary, v ktorých sa skríningom 

preukázali významné hydromorfologické zmeny v dôsledku fyzikálnych zmien spôsobených 

ľudskou činnosťou. Celý proces testovania v podstate spočíva v návrhoch najvhodnejších, 

najoptimálnejších a najefektívnejších nápravných opatrení na dosiahnutie GES pre 

prirodzené vodné útvary a v návrhoch najvhodnejších, najoptimálnejších a najefektívnejších 

zmierňujúcich opatrení pre dosiahnutie GEP (teoreticky až MEP) pre HMWB a AWB. 

Všetky tieto opatrenia (nápravné aj zmierňujúce) budú následne ústiť do plánu manažmentu 

povodí. Do konca roku 2008 musia byť plány manažmentu povodí hotové, dajú sa na 

pripomienkovanie verejnosti, následne sa pripomienky zapracujú a do konca roku 2009 sa 

návrh opatrení predloží vláde SR na schválenie. Po schválení sa v roku 2010 začne program 

opatrení realizovať a v priebehu šiestich rokov t. j. do roku 2015 by sa mal realizáciou 

navrhnutých nápravných opatrení dosiahnuť dobrý stav vôd (resp. tokov s plochou povodia 

väčšou ako 10 km2) v rámci SR. 

 

 

Používané skratky: 

 

HMWB   Heavily Modified Water Body  výrazne zmenený vodný útvar 

AWB   Artificial Water Body    umelý vodný útvar 

GES    Good Ecological Status   dobrý ekologický stav 

MEP   Maximum Ecological Potential  maximálny ekologický potenciál 

GEP    Good Ecological Potential   dobrý ekologický potenciál 

 

Výrazne zmenený vodný útvar je útvar povrchovej vody, ktorého charakter sa v dôsledku 

fyzikálnych zmien spôsobených ľudskou činnosťou podstatne zmenil, ako to určí členský štát 

v súlade s ustanoveniami Prílohy II. WFD. 

Umelý vodný útvar je útvar povrchovej vody vytvorený ľudskou činnosťou. 

Dobrý ekologický stav je stav útvaru povrchovej vody klasifikovaný takto v súlade s Prílohou 

V. WFD. 

Maximálny ekologický potenciál je stav, ktorý sa môže dosiahnuť v maximálnej, skôr však 

iba v teoretickej miere pri daných narušených podmienkach vo výrazne zmenenom, alebo 

umelom vodnom útvare.  

Dobrý ekologický potenciál je stav výrazne zmeneného alebo umelého útvaru vody 

klasifikovaný takto v súlade s príslušnými ustanoveniami Prílohy V. WFD. 
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Obr. 1: Kroky pri určovaní a identifikácii výrazne zmenených a umelých vodných útvarov 
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Krok 8: Určovací test 4(3)(b): Možno 

nápravnými opatreniami dosiahnuť 

environmentálne ciele inými technicky 

uskutočniteľnými, environmentálnymi a 

finančne nenáročnými spôsobmi?  

[Článok 4(3)(b)] 

Určovací test 4(3)(b): Možno nápravnými 

opatreniami pre umelé vodné útvary dosiahnuť 

environmentálne ciele inými technicky 

uskutočniteľnými, environmentálnymi a 

finančne nenáročnými spôsobmi? [Článok 

4(3)(b)]  
 

Krok 9: Konečné vymedzenie vodného 

útvaru ako HMWB. [Článok 4(3)] 

Konečné vymedzenie vodného 

útvaru ako AWB [Článok 4(3)] 

Krok 10: Stanovenie maximálneho ekologického potenciálu. Porovnanie s najbližším porovnateľným 

vodným útvarom [Príloha V č. 1(2)(5)], posúdenie všetkých zmierňujúcich opatrení, ktoré nemajú 

výrazný negatívny vplyv na špecifické využívanie vodného útvaru a širšie životné prostredie.  

Krok 11: Stanovenie Dobrého ekologického potenciálu (GEP). Na základe maximálneho ekologického 

potenciálu MEP a kvalitatívnych environmentálnych cieľov je definovaný dobrý ekologický potenciál 

(GEP) a tiež sú stanovené opatrenia ktoré zabezpečia dosiahnutie GEP. 
 

Návrh plánu riadenia v povodí resp. „plán manažmentu povodí“ do roku 2008 

(Finálny plán dokončený do roku 2009) 

Krok 7: Určovací test 4(3)(a): identifikujú potrebné hydromorfologické zmeny (nápravné 

opatrenia) na dosiahnutie dobrého ekologického stavu. Tiež sa v ňom testuje, či tieto 

opatrenia nemajú významný negatívny efekt na využívanie vody, alebo na širšie životné 

prostredie. [Článok 4(3)(a)]  

 

Predbežné určenie výrazne zmeneného vodného útvaru [Článok 5(1) a príloha II č. 1(1)(i)] 

Krok 6 : Má vodný útvar značne zmenený charakter v dôsledku fyzikálnych zmien 

spôsobených ľudskou činnosťou? [Článok 2(9)] 

 

Krok 5 : Je pravdepodobné, že vodný útvar nedosiahne dobrý ekologický stav 

vplyvom zmien v hydromorfológii? [Príloha II č. 1(5)]. 

 

Krok 4 : Popis významných  zmien v hydromorfológii [Príloha II č. 1(4)]. 
 

Krok 3: "Screening":  vyskytujú sa  zmeny v hydromorfológii? 

 

Príručka pre 

vodné útvary 

Krok 1: Identifikácia vodného útvaru [Článok 2(10)] (iteračný proces). 

 

Krok 2: Je vodný útvar umelý? [Článok 2(8)]. 
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2. UMELÉ VODNÉ ÚTVARY 
 

Rámcová smernica o vode definuje umelé vodné útvary ako vodné útvary ktoré vznikli tam, 

kde pôvodne  žiadny významný vodný útvar neexistoval a ktoré neboli vytvorené priamou 

fyzikálnou premenou existujúcich vodných útvarov. 

 

2.1 Predbežné vymedzenie umelých vodných útvarov 
 

Z definície  vyplýva, že k umelým vodným útvarom na Slovensku by mali patriť: závlahové a 

odvodňovacie kanálové sústavy; preložky tokov; derivačné kanály, ktoré sú súčasťou 

vodných diel s energetickým využitím; umelé vodné nádrže (na Slovensku Čierny Váh);  

umelé jazerá (bagroviská);  

 

Podklady (Hydromeliorácie, š. p.; podniky Povodí) databázy údajov; mapové podklady;  

Ďalší postup: vzhľadom, že kritériá pre umelé vodné útvary sú pomerne jednoznačné po 

sumarizácii všetkých dostupných a potrebných údajov je možné vymedzenie umelých 

vodných útvarov urobiť v pomerne krátkom čase. Termínom pre konečné vymedzenie 

umelých vodných útvarov je koniec roka 2008. 

 

 

3. SKRÍNING A PREDBEŽNÉ VYMEDZENIE VÝRAZNE ZMENENÝCH VODNÝCH 

ÚTVAROV 
 

3.1  Predbežný skríning HMWB 

 

Predbežný skríning sa podobne ako v iných krajinách uskutočnil na základe kombinácie 

dostupných dát (pasporty tokov, technická dokumentácia k upraveným úsekom) a miestnych 

znalostí najmä pracovníkov Podnikov Povodí.  

Vzhľadom ku kritériám pre zatriedenie toku, príp. nádrže k výrazne zmeneným vodným 

útvarom sme pri predbežnom skríningu zamerali pozornosť na hlavné toky (> 1000 km2) 

nakoľko by v každom prípade malo ísť o toky upravené. Naviac  úseky tokov zaradené do 

HMWB by mali byť významne ovplyvnené kombináciou aj ďalších zásahov, ktoré mohli 

negatíve pozmeniť morfologické a hydrologické pomery na toku ako napr. objekty na toku, 

bagrovanie, prevody vody, zmeny hydrologického režimu atď., a tieto sa vyskytujú najmä na 

väčších tokoch. Okrem toho boli však vytypované aj také úseky na menších tokoch, ktoré boli 

úpravami a inými zásahmi do toku natoľko ovplyvnené, že indikujú významné morfologické 

a hydrologické zmeny (tu sme využili najmä poznatky a skúsenosti pracovníkov SVP, š. p.).  

Vzhľadom k tomu, že k HMWB patria okrem regulovaných tokov aj vodné nádrže  - ak na 

nádrži nastali významné zmeny v charakteristikách, resp. v ekologickom stave vodného 

útvaru; 

Predbežný skríning - sa teda vykonal na základe poznatkov, ktoré sa čerpali z dokumentácie 

SVP (Smerný vodohospodársky plán); vodohospodárskych máp; čiastočne z pasportov a 

technickej  dokumentácie k upraveným úsekom tokov.  Predbežne boli vymedzené dlhšie 

úseky upravených tokov, na ktorých sa súčasne vyskytujú kombinácie viacerých faktorov 

ovplyvňujúcich hydromorfologický charakter toku: 

 Upravený úsek toku (zmeny prieč. profilu, sklonu dna, opevnenie brehov, skrátenie toku, 

atď.) 
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 Objekty na toku (hate, priehrady, stupne, prepážky, priepusty, atď.) 

 Odbery a prevody vody  

 Vodné cesty, prístavy 

 Protipovodňová ochrana územia  

Na základe predbežného skríningu bol zostavený zoznam úsekov tokov, ktoré sú predbežne 

zaradené ako HMWB pričom tento zoznam bude doplnený na základe detailnej analýzy 

morfologických a hydrologických zmien v rámci jednotlivých úsekov (2004). 

Toto predbežné identifikovanie sa uskutočnilo za významnej spolupráce s pracovníkmi 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.. Ich ďalšia spoluúčasť pri predbežnom 

vymedzovaní HMWB je nezastupiteľná.   

 

3.2  Predbežné vymedzenie výrazne zmenených vodných útvarov 
 

Vodné útvary možno označiť ako „výrazne zmenené“ v prípade ak sú špecificky 

využívané (t.j. plavba, hydroelektrárne, zásobovanie vodou alebo ochrana pred povodňami), 

alebo ak je „širšie prostredie“ značne ovplyvnené rekonštrukčnými opatreniami 

vyžadovanými na dosiahnutie dobrého ekologického stavu pričom  environmentálnym cieľom 

je dosiahnuť dobrý ekologický potenciál. „Výrazne zmenený vodný útvar“ (HMWB) je útvar 

povrchových vôd, ktorého charakter je v dôsledku fyzikálnych zmien podmienených ľudskou 

činnosťou podstatne modifikovaný (definovaný v súlade s ustanoveniami Prílohy II, RSV). 

 Do konca júna 2006 sa mala dokončiť sumarizácia podkladových údajov a informácií 

o tokoch s plochou povodia nad 10 km2 z jednotlivých podnikov povodí SVP, š. p. v rámci 

celého Slovenska. Databáza je ešte nekompletná, chýbajú údaje o niektorých tokoch, hlavne 

z povodia Váhu. 

Následne v súlade s metodickým postupom a kritériami pre posudzovanie 

hydromorfologických zmien boli tieto informácie analyzované a boli identifikované 

hydromorfologické zmeny vo vodných útvaroch na hodnotených tokoch s plochou povodia 

väčšou ako 10 km2. 

 

Kritériá pre hodnotenie hydromorfologických zmien boli: 

 kritérium 1 - „Zakrytosť úseku“ 

 kritérium 2 - „napriamenie toku“ 

 kritérium 3 – „zavzdutie úseku“ 

 kritérium 4 – „dĺžka a spôsob opevnenia brehov“ 

 kritérium 5 – „protipovodňová ochrana (zmenšenie inundačného územia)“ 

 kritérium 6 – „urbanizácia“ 

 kritérium 7 – „kombinované hodnotenie“ (krit. 4 + krit. 5 + krit. 6) 

 kritérium 8 – „zmena priečneho profilu“ 

 kritérium 9 – „hate a stupne“ 

 kritérium 10 – „odbery“ 

 

ZAKRYTOSŤ ÚSEKU – KRITÉRIUM 1: 

Kritérium významnosti: 

 Ak je zakrytý úsek dlhší ako 100 m ide o významnú zmenu  

 Akákoľvek postupnosť striedajúcich sa kratších zakrytých a otvorených úsekov 

vodného toku, kde kumulatívna dĺžka zakrytých časí je aspoň 150 m a predstavuje 

viac ako polovicu celkovej dĺžky postupnosti potom celá časť takého toku predstavuje 

zakrytý úsek.  
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NAPRIAMENIE TOKU – KRITÉRIUM 2: 

Kritérium významnosti: ak celková kumulatívna dĺžka všetkých napriamených úsekov je 

väčšia ako 10 % celkovej dĺžky vodného toku (obr.2).  

 
Obr. 2:  Príklad napriamenia toku (úprava rieky Moravy;  - nová trasa toku,  - pôvodná trasa toku ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ZAVZDUTIE ÚSEKOV – KRITÉRIUM 3: 

Kritérium významnosti: 

 dĺžka zavzdutia (pri nízkom prietoku1) je väčšia ako 1 500 m pre B/H > 15;  1000 m 

pre B/H <15;  600 m pre B/H < 8;  

 celková dĺžka všetkých zavzdutých úsekov pri nízkom prietoku je väčšia ako 10% 

celkovej dĺžky vodných tokov vo vodnom útvare; 

 

DĹŽKA A SPÔSOB OPEVNENIA BREHOV – KRITÉRIUM 4: 

Kritérium významnosti: celková dĺžka všetkých úsekov so spevneným brehom je väčšia 

ako 10 % celkovej dĺžky vodného toku2 vo vodnom útvare 

 

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA – KRITÉRIUM 5: 

Kritérium významnosti: vzdialenosť ochranných hrádzí (Bi) od toku je menšia ako 3B  (3 

x šírka toku – obr.3)  a to na dĺžke toku zodpovedajúcej 5B3 

 

 
        Obr.3 Schéma k hodnoteniu vplyvu ohrádzovania toku (B-šírka koryta, Bi –vzdialenosť hrádzí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 nízky prietok = Q355   
2 celková dĺžka toku sa uvažuje 2 x dĺžka osi toku  
3 B - je šírka toku zodpovedajúca priemer. šírke hladiny pri korytovom prietoku na úseku 1 km sledovanej časti 

toku  
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URBANIZÁCIA – KRITÉRIUM 6: 

Kritérium významnosti: mestská zástavba sa nachádza do vzdialenosti 5 m od okraja 

vodného toku  v dĺžke väčšej ako 15 % celkovej dĺžky vodných tokov vo vodnom útvare. 

 

KOMBINOVANÉ HODNOTENIE  – KRITÉRIUM 7: 

Kvantifikácia niektorých vyššie uvedených parametrov a kritérií v praxi je pomerne obtiažna 

a ich rozlišovanie ani nie je vždy užitočné. Preto je možné uplatniť pomocné kritérium - 

kombinované hodnotenie úprav tokov, ktoré integruje vyššie popísané kritéria " opevnenia 

brehov "(4), "urbanizácia " (5) a protipovodňová ochrana" (6). 

V tabuľke 1 je uvedených 6 tried popisujúcich stupeň úpravy koryta z hľadiska jej 

ekologického stavu. 

  

Tab. 1   Typológia tokov do jednotlivých tried v závislosti na stupni jeho úpravy 

Trieda č. Popis hodnoteného úseku toku 

1 
Vodný tok je v prirodzenom stave a neboli na ňom uskutočnené žiadne 

významné úpravy koryta; 

2 
Na vodnom toku sa vykonali prírode blízke úpravy, vytvorené z 

ekologicky vhodných materiálov;  

3 
Na vodnom toku sa vykonali významné úpravy brehov; čiastočné 

napriamenie toku; tok má ešte určitý potenciál pre prirodzený vývoj;  

4 

Na vodnom toku sa vykonali “tvrdé“ úpravy brehov (prípadne dna) z 

ekologicky nevhodných materiálov; v koryte sa vyskytujú aj menšie 

objekty (nízke stupne, prahy, mosty), ktoré umožňujú migráciu rýb; 

5 

Na vodných tokoch sa vykonali “tvrdé“ úpravy brehov a dna; menšie 

objekty zabraňujúce migrácii rýb; významné skrátenie toku; úprava 

a objekty majú  výrazne negatívny vplyv na potenciál prirodzeného vývoja;  

6 

Na vodných tokoch sa vykonali “tvrdé“ úpravy brehov prípadne dna; na 

toku sú väčšie objekty (bránia migrácii rýb, vytvárajú výraznejšie vzdutie, 

vytvárajú oblasti s degradáciou dna); významné napriamenie trasy toku;  

zakryté úseky tokov;  

Kritérium významnosti: priemerný index zmeny vodného toku (trieda) je > 2  

(Poznámka: ide iba o pomocné kritérium, ktoré nie je dané smernicou ) 

 

 

ZMENA PRIEČNEHO PROFILU – KRITÉRIUM 8: 

Kritérium významnosti:   

a) Významné rozšírenie koryta: ak šírka toku po úprave B > o 20% (v porovnaní s pôvodným 

stavom)  na úseku dlhšom ako 1 km 

b)  Významné zúženie koryta:  ak je plocha profilu S < o 25 % (v porovnaní s pôvodným 

stavom) na úseku dlhšom ako 1 km 

 

Na splavných tokoch je ďalšie kritérium zmeny plochy priečneho profilu:  ak je súčasná 

plocha priečneho profilu (plocha priečneho profilu k hladine korytového prietoku) menšia o 

viac ako 25% a to na úseku dlhšom ako 1 km.  

 

 

HATE  A STUPNE – KRITÉRIUM 9: 

Kritérium významnosti: 

 výška prekážky > 0.5 m (za predpokladu, že vytvára bariéru pre migráciu rýb) 
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ODBERY – KRITÉRIUM 10: 

Kritérium významnosti: 

 Individuálne odbery s vyčísliteľnou recilkuláciou > 50 l/s (150 l/s v prípade odberov 

bez recilkulácie alebo s nevyčísliteľnou recirkuláciou) 

 Individuálne odbery s vyčísliteľnou recilkuláciou > 10%  priemerného nízkeho 

prietoku5, (30% v prípade odberov bez recilkulácie alebo s nevyčísliteľnou 

recirkuláciou6 ) 

 Odber celkom pre vodný útvar > 50 % priemerného nízkeho prietoku7 

 

Vzhľadom však na skutočnosť, že zozbieraných údajov o odoberaných množstvách bolo 

veľmi málo, toto hydrologické kritérium sa nakoniec nehodnotilo. 

 

Uvedené parametre 1 až 9 boli následne kvantifikované na stupnici od 1 do 10 za 

predpokladu že: 1 je najnižšia zmena a 10 najvýraznejšia zmena pre každý parameter toku 

v rámci hodnoteného vodného útvaru. Každý z hodnotených parametrov má ale z hľadiska 

významnosti iný vplyv na výsledné hodnotenie celkového stavu vodného útvaru. Aby sme 

v celkovom priemere aspoň čiastočne zohľadnili význam jednotlivých parametrov, pridelili 

sme každému hodnotenému parametru jeho váhovú hodnotu (v percentuálnom zastúpení). 

Odbery, ako jedno z kritérií hodnotenia hydromorfologických zmien sa vzhľadom na veľmi 

malý počet dodaných údajov nehodnotili. Výsledné bodové hodnotenie hydromorfologických 

zmien vo vodnom útvare, ktoré zohľadňuje aj váhu jednotlivých parametrov  bolo stanovené 

nasledovne: 

 

Výsledný parameter V = krit 1*(0,06) + krit 2*(0,2) + krit 3*(0,15) +krit 7*(0,17) + krit 

8*(0,2) + krit 9*(0,22) 

 

Kritéria 1 až 9 sú číselné hodnoty od 1 do 10, stanovené na základe zmeny jednotlivých 

kritérií. 

 

Výsledné bodové ohodnotenie V, ktoré sa pohybuje v rozpätí 1 až 10, nám následne určuje 

mieru ovplyvnenia vodného útvaru: 

 ak V = 1 až 3, ide o prirodzený vodný útvar bez významných hydromorfologických 

zmien 

 ak V = 3,01 až 7, vodný útvar s určitými hydromorfologickými zmenami, hodnotíme 

ho ako kandidáta a na základe detailného  testovania ho zaradíme ako prirodzený, 

resp. významne ovplyvnený vodný útvar (HMWB) 

 ak V = 7,01 až 10, jedná sa o vodný útvar s významnými hydromorfologickými 

zmenami a hodnotíme ho ako významne ovplyvnený vodný útvar (HMWB) 

Pokiaľ má vodný útvar vysoký stupeň ovplyvnenia len pre jeden špecifický tlak a ostatné 

tlaky sa v ňom nevyskytujú, výsledný stupeň ovplyvnenia je nízky a vysoký stupeň jedného 

z hodnotených tlakov sa nemusí vo váženom priemere vôbec objaviť.  Bolo preto navrhnuté, 

aby sa v takýchto prípadoch postupovalo nasledovne: ak čo i len jeden z hodnotených tlakov 

dosiahne hodnotu 7 a vyššie, vodný útvar bude klasifikovaný ako stredne ovplyvnený (3,01-

7), a to aj vtedy, ak výsledné bodové ohodnotenie V bude menšie ako 3. (Holubová, K., 

Matok, P. (2004)) 

                                                 
5 nízky prietok v mieste odberu 
6 recirkulácia - odobrané a vypustené (čistené odpadové vody) množstvá v rámci vodného útvaru  
7 kumulatívny nízky prietok vodného útvaru (nízky prietok na konci dolného toku vodného útvaru) 
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V súčasnej dobe je na Slovensku takto zhodnotených 1480 vodných útvarov z celkového 

počtu 1742, z toho 19 je určených ako HMWB, 881 vodných útvarov je predbežne 

vymedzených ako HMWB, 520 vodných útvarov je prirodzených, 60 vodných útvarov bolo 

hodnotených ako umelé vodné útvary (AWB) a 262 vodných útvarov zatiaľ nebolo 

hodnotených z hľadiska nedostatku údajov. Všetky spomínané údaje spolu so samotným 

hodnotením hydromorfologických zmien vo vodných útvaroch sú v excelovskej databáze, 

ukážku ktorej je možné vidieť na obr. 4. Treba tiež poznamenať, že táto databáza je stále 

otvorená a doplňovaná a až na základe poznania hydromorfologických zmien je možné 

pristúpiť k samotnému testovaniu vodných útvarov. 

 

Obr. 4: Výrez z databázy hodnotenia hydromorfologických zmien 

 

 

4. KONEČNÉ VYMEDZENIE VÝRAZNE ZMENENÝCH VODNÝCH ÚTVAROV 

 

Konečné vymedzenie výrazne zmenených vodných útvarov bude pozostávať z dvoch 

hlavných krokov resp. určovacích testov: 

 Určovací test 4(3)(a), resp. krok 7, kde sa identifikujú potrebné hydromorfologické 

zmeny (nápravné opatrenia) na dosiahnutie dobrého ekologického stavu. Tiež sa v 

ňom testuje, či tieto opatrenia nemajú významný negatívny efekt na využívanie vody, 

alebo na širšie životné prostredie. 

 Určovací test 4(3)(b), resp. krok 8, kde sa bude testovať, či bude možné dosiahnuť 

environmentálne ciele inými technicky uskutočniteľnými, environmentálnymi a 

finančne nenáročnými spôsobmi resp. opatreniami 
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Obr. 5: Kroky určovania HMWB 
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Príprava plánov pre riadenie povodí2 

           

 
Poznámka 1: Krok 7.2: Ak by mali opatrenia obnovy výrazný negatívny vplyv na špecifikované využitie, 

môžete priamo uskutočniť test 4(3) (b), krok 8.1. Pre správnosť stanovenia môžete použiť krok 7.3. 

 

Poznámka 2: Príprava plánov riadenia povodí riek obsahuje: určenie cieľov, určenie programov opatrení 

(POM), analýzu efektívnosti nákladov, zjednodušenie rozšíreného časového plánu a menej prísnych cieľov, 

posúdenie článku 4(8) aby sa predišlo ďalšiemu poškodeniu vodného útvaru. 
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Predbežne určené HMWB 

krok 7.1: Určenie „opatrení pre obnovu“ na dosiahnutie GES 

Súvisia fyzikálne zmeny so súčasným špecifikovaným využitím? 

krok 7.2:  Mohli by mať opatrenia obnovy významný nežiaduci vplyv 

na „špecifikované využitie“ ? 

krok 7.3: Mohli by mať opatrenia významný nežiaduci vplyv na širšie 

životné prostredie? 

Krok 8.3: Sú ďalšie prostriedky vhodnejšou environmentálnou 

možnosťou? 

Krok 8.4: Sú ďalšie prostriedky neúmerne nákladné? 

Krok 8.5: Umožnia „ďalšie prostriedky dosiahnuť ciele GES? 

Je zlyhanie pri dosiahnutí GES spôsobené fyzikálnou zmenou? 

Prírodný vodný útvar Krok 9: Určené ako HMWB 

krok 8.1: Existujú "ďalšie prostriedky" na stanovenie prospešných 

cieľov, ktoré ponúka fyzikálna úprava? 

krok 8.2: Sú tieto „ďalšie prostriedky“ technicky uskutočniteľné? 
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4.1 Určovacie testy 4(3)(a) a 4(3)(b), kroky 7 a 8 

Hlavným cieľom tohto určovacieho testu je zistiť, či by sa dali nápravnými opatreniami 

obnoviť prírodné podmienky vo vodných útvaroch, ktoré boli určené ako výrazne zmenené 

vodné útvary (HMWB), resp. predbežne vymedzené HMWB v dôsledku fyzikálnych zmien 

podmienených ľudskou činnosťou v rámci užívania vôd. Určovací test popisuje aký vplyv by 

malo odstránenie všetkých nepriaznivých zmien na špecifické užívania vôd (lodná doprava, 

hydroenergetika, zásobovanie vodou, protipovodňová ochrana a iné). 

Ak sa týmto určovacím testom preukáže, že navrhované nápravné opatrenia na dosiahnutie 

dobrého ekologického stavu (GES) nebudú mať významný negatívny vplyv, resp. efekt na 

špecifické užívanie vôd, alebo na širšie životné prostredie, takýto predbežne vymedzený 

vodný útvar nebude stanovený ako HMWB, ale ako prirodzený, kde sa nápravnými 

opatreniami dá dosiahnuť GES. V opačnom prípade bude vodný útvar následne testovaný 

určovacím testom 4 (3)(b), ktorým sa potvrdí s konečnou platnosťou výrazne zmenený 

charakter vodného útvaru (HMWB). 

 

4.1.1 Identifikácia nápravných opatrení na dosiahnutie dobrého ekologického  

stavu GES 

Nápravné opatrenia sú definované ako opatrenia, pomocou ktorých sa môžu úplne 

odstrániť všetky nepriaznivé fyzikálne zmeny, ktoré sú základom výrazne ovplyvneného 

charakteru vodného útvaru a ktoré bránia dosiahnutiu GES, resp. alebo je možné pomocou 

nich zmierniť ekologický dopad fyzikálnych zmien na takú úroveň, že GES môže byť 

dosiahnutý aj napriek pretrvávajúcim zmenám v dôsledku ľudskej činnosti. Avšak pre 

identifikáciu nápravných opatrení s cieľom dosiahnutia dobrého ekologického stavu je 

potrebné rozumieť vzťahom medzi fyzikálnymi zmenami, špecifickým užívaním a výsledným 

ekologickým stavom vo vodnom útvare. 

 

a) Vzťahy fyzikálnych zmien  a hydromorfologických charakteristík na vodných 

útvarov 

 

Rieky sú veľmi účinným eróznym a sedimentačným činiteľom, ktorý sa v priebehu 

určitého časového úseku v konkrétnom geologickom období výrazne podieľa na modifikácii 

krajiny. V prvých fázach vývoja koryta toku pôsobenie morfologických a sedimentačných 

procesov predstavuje komplexnú interakciu medzi tzv. „plnením a prázdnením systému“. 

Obdobia stability sú relatívne vzácne. Ak zásoby transportovateľného materiálu klesajú, 

riečny systém má tendenciu vytvoriť si stabilnejšie režimové podmienky. Počas pôsobenia 

procesov erózie a sedimentácie sa charakteristiky režimu prúdenia a transportu sedimentov 

systematickým spôsobom menia ako odozva k časovým a priestorovým zmenám v geometrii 

koryta a veľkosti dnového materiálu. Experimentálne údaje z prirodzených tokov potvrdzujú, 

že tzv. „režimová kapacita koryta“ je určovaná prietokom, ktorý transportuje najviac 

sedimentov. Keď v toku dochádza k procesom erózie alebo zanášania, na kapacitu koryta 

vplýva prietok, ktorý spôsobuje najintenzívnejšie procesy degradácie alebo agradácie. 

Prietokový režim na prirodzených tokoch je charakterizovaný neustáleným a 

nerovnomerným prúdením. Morfológia toku je priamo ovplyvnená ôsmymi premennými, 

ktoré zahŕňajú šírku toku, hĺbku, rýchlosť, prietok, sklon toku, drsnosť materiálu koryta, 

kvalitatívne charakteristiky sedimentov a ich veľkosť. Všetky prietokové charakteristiky 

(voda i sedimenty) a parametre geometrie koryta sú vo vzájomnom vzťahu; každá zmena 

niektorej premennej vyvolá určitú kompenzačnú zmenu v jednej alebo viacerých ďalších 
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premenných. Napríklad zmena v objeme splavenín pôsobí na zmeny šírky, hĺbky a gradientu 

koryta. Zmeny týchto hydraulických a morfologických charakteristík ovplyvňujú prietok a ten 

zasa opäť pôsobí na sedimenty (ASCE, 1983). Preto procesy pôsobiace pri prúdení vody 

v koryte toku by mali byť skúmané a posudzované komplexne vo vzájomných súvislostiach. 

Charakteristiky prúdenia: priemerná hĺbka, maximálna hĺbka, priemerná rýchlosť a 

sekundárne prúdenie sú determinované vlastnosťami koryta: tvar priečneho profilu, sklon 

pozdĺžneho profilu, zrnitostné zloženie sedimentov dna a brehov a pririečna vegetácia, tieto 

vlastnosti sú modifikované charakteristikami prúdenia. 

Najvýraznejšie zmeny v morfológii koryta sú spojené  s nestabilitou koryta kedy vplyvom 

rôznych zásahov do pôvodného režimu riečnych procesov môže na tokoch prevládať proces 

erózie (zahlbovanie dna s následným poklesom hladín povrchových i podzemných vôd) alebo 

sedimentácie (vytváranie oblasti zanášania napríklad v oblasti vzdutia od rôznych typov  

vodných stavieb - stupne, hate, priehrady).  Destabilizácia úsekov tokov je dôsledkom zmeny 

v transportnej kapacity toku a disponibilných zásob sedimentov (skrátenie trasy toku, zúženie 

koryta vplyvom rôznych úprav, atď.) a narušením kontinuity transportu sedimentov vplyvom 

realizovaných vodných stavieb (priehrady, hate, stupne - vytváranie oblastí zanášania nad 

objektom a oblastí erózie pod objektom). Vplyvom vyvolaných morfologických zmien 

dochádza k zmenám základných geometrických a morfologických charakteristík  korýt 

vodných útvarov (zmena šírky, hĺbky, zmeny pozdĺžneho profilu, veľkosť dnového materiálu, 

sínusoida toku, atď.). Morfologický vývoj koryta v horizontálnom smere je vplyvom 

vykonaných úprav tokov takmer úplne pozastavený (v prípade opevnených brehov) a preto sa 

zmeny koryta prejavujú iba vo vertikálnom smere.  Vplyvom degradácie riečneho dna 

spojenej s významným zaklesnutím dna dochádza často aj k destabilizácii brehovej línie 

(erózia brehov). Vplyvom zahlbovania riečneho dna dochádza k postupnému oddeleniu 

riečnych procesov v systéme koryto / inundácia. Výrazne regulované prietoky naviac 

spôsobujú významnú zmenu charakteru toku v oblasti abiotickej i biotickej. 

Najvýznamnejšie dôsledky inžinierskych zásahov v oblasti morfológie, hydrológie a 

hydrauliky pre vodné toky a nádrže možno zhrnúť nasledovne pre: 

 

TOKY: 

a) morfologické: 

- oblasti s významnou degradáciou riečneho dna (erózia dna) 

- oblasti s významnou agradáciou riečneho dna (zanášanie dna) 

- obmedzenie interakcie riečnych procesov v systéme koryto/inundácia 

- zmeny topografie koryta (šírka, hĺbka, dnový materiál, sklony dna i hladiny) 

- zmeny kapacity inundácie - zanášanie inundácie v rámci medzihrádzového priestoru 

- nestabilita brehov (erózia brehov) 

- vytváranie umelých eróznych báz 

b) hydrologické a hydraulické: 

- zmeny vodného režimu podzemných a povrchových vôd 

- zmeny hladinového režimu podzemných a povrchových vôd (v rozsahu Qmin až Qmax.) 

- zmeny dynamiky prúdenia  

V OBLASTI ZDRŽÍ A NÁDRŽÍ: 

a) morfologické: 

- zanášanie nádržných priestorov a výustných tratí prítokov 

- vplyvom zanášania zmena morfologických charakteristík (najmä hĺbka) 

- zmeny v zložení materiálu dna 

 

b) hydrologické a hydraulické: 
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- zmeny vodného režimu podzemných a povrchových vôd 

- zmeny hladinového režimu v oblasti výustných tratí prítokov do nádrže (vplyv zanášania) 

- zmeny dynamiky prúdenia (spomalenie prúdenia) - doba zdržania 

 

Tabuľka 2: Definície veľmi dobrého, dobrého a priemerného ekologického stavu riek podľa 

hydromorfologických prvkov kvality  

Prvok Veľmi dobrý stav Dobrý stav Priemerný stav 

Hydrologický 

režim  

Veľkosť a dynamika toku vody 

a s nimi súvisiace väzby 

s podzemnými vodami  úplne 

alebo takmer úplne 

zodpovedajú  nenarušeným 

podmienkam. 

Podmienky  

zodpovedajúce 

dosiahnutiu dobrého 

stavu  biologických 

prvkov kvality. 

Podmienky  

zodpovedajúce 

dosiahnutiu 

priemernému stavu  

biologických prvkov 

kvality. 

Priechodnosť 

rieky 

Priechodnosť  rieky nie je 

narušená antropogénnou 

činnosťou a umožňuje 

nenarušenú migráciu vodných 

organizmov a transport 

sedimentov.  

Podmienky  

zodpovedajúce 

dosiahnutiu dobrého 

stavu  biologických 

prvkov kvality. 

Podmienky  

zodpovedajúce 

dosiahnutiu 

priemernému stavu  

biologických prvkov 

kvality. 

Morfologické 

podmienky 

Usporiadanie  riečneho koryta, 

premenlivosť šírky a hĺbky, 

rýchlosti  toku, substrátové 

podmienky, ako štruktúra úplne 

alebo takmer úplne 

zodpovedajú nenarušeným 

podmienkam.  

Podmienky  

zodpovedajúce 

dosiahnutiu dobrého 

stavu  biologických 

prvkov kvality. 

Podmienky  

zodpovedajúce 

dosiahnutiu 

priemernému stavu  

biologických prvkov 

kvality. 

 

Tabuľka 3: Definície veľmi dobrého, dobrého a priemerného ekologického stavu jazier podľa 

hydromorfologických prvkov kvality 

Prvok Veľmi dobrý stav Dobrý stav Priemerný stav 

Hydrologický 

režim  

Veľkosť a dynamika toku, 

výška hladiny, doba zdržania 

a s nimi súvisiace väzby 

s podzemnými vodami  úplne 

alebo takmer úplne 

zodpovedajú  nenarušeným 

podmienkam. 

Podmienky  

zodpovedajúce 

dosiahnutiu dobrého 

stavu  biologických 

prvkov kvality. 

Podmienky  

zodpovedajúce 

dosiahnutiu 

priemernému stavu  

biologických prvkov 

kvality. 

Morfologické 

podmienky 

Premenlivosť hĺbky jazera, 

množstvo a  štruktúra substrátu  

a štruktúra a stav pobrežného 

pásma jazera úplne alebo 

takmer úplne zodpovedajú 

nenarušeným podmienkam.  

Podmienky  

zodpovedajúce 

dosiahnutiu dobrého 

stavu  biologických 

prvkov kvality. 

Podmienky  

zodpovedajúce 

dosiahnutiu 

priemernému stavu  

biologických prvkov 

kvality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

b) Postup pri identifikácii nápravných opatrení 

 

Schéma 1: Výber revitalizačných opatrení pre vodné útvary v riziku vplyvom 

hydromorfologických zmien 
   

 

                       

 

  

   

                      
                                                                                                                                                                                  

 

    

                     

 

                      
 

 

   
 

 

 

 

 

Schéma 2:Výber zmierňujúcich opatrení pre HMWB 
   

 

                       

 

  

   

                      
                                                                                                                                                                                  

 

    

                     

 

                      
 

 

   
 

 

 

 

4.2 Určenie „opatrení pre obnovu“ na dosiahnutie GES, krok - 7.1 

 

Katalóg opatrení, resp. súbor nápravných opatrení musí byť bezpodmienečne vytvorený 

v úzkom vzájomnom vzťahu na špecifické využívanie hodnoteného vodného útvaru. 

Komplexný katalóg opatrení je nutné mať k dispozícii už v tomto kroku určovacieho testu 

4(3)(a). Tabuľka 4: Prehľad hydromorfologických opatrení je len podkladom pre 

vypracovanie katalógu opatrení, ktorý pripravuje pracovná skupina 2.1 „Vplyvy a dopady na 

stav vôd“. 

 

 

Rozhodnutie ktoré opatrenie je technicky 

realizovateľné a ekonomicky dostupné tak 

aby ho bolo možné vykonať do roku 2012 

Definovanie cieľov ekologického zlepšenia 

(napr. GES do r.2015, do r.2021, atď) 

 

 

 

geGE 

 

 

 

 

Def5n6van5e  

Výber ekonomicky najefektívnejšieho 

opatrenia v prípade že je viac alternatív 

Identifikácia nepriaznivých ekologických 

a morfologických účinkov vyplývajúcich 

z fyzikálnych zmien 

Identifikácia nápravných opatrení na 

revitalizáciu hydromorfologických 

podmienok potrebných pre dosiahnutie GES 

Rozhodnutie ktoré opatrenie je technicky 

realizovateľné a ekonomicky dostupné tak 

aby ho bolo možné vykonať do roku 2012 

Definovanie cieľov ekologického zlepšenia 

(napr. GEP do r.2015, do r.2021, atď) 

 

 

 

geGE 

 

 

 

 

Def5n6van5e  

Výber ekonomicky najefektívnejšieho 

opatrenia v prípade že je viac alternatív 

Identifikácia nepriaznivých ekologických 

a morfologických účinkov vyplývajúcich 

z fyzikálnych zmien 

Identifikácia zmierňujúcich opatrení na 

revitalizáciu hydromorfologických 

podmienok potrebných pre dosiahnutie GEP 
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Tabuľka 4: Prehľad hydromorfologických opatrení 

 

ovplyvnenie  

toku – tlaky 

 

dôsledky 

ovplyvnenia 

toku 

 

 

popis nápravného opatrenia 

 

ekologický účinok 

nápravného opatrenia 

stanovenie 

jednotkových 

nákladov na 

realizáciu 

opatrenia 

 

ID 

opatrenia 

 

 

 

 

 

 

Bariéra na toku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narušená 

kontinuita toku 

1.1   ODSTRÁNANIE BARIÉR V TOKU  

o Odstránenie nefunkčných resp. čiastočne 
funkčných         prehrádzok, bariér, hatí, 
stupňov (vyššie ako 0.5 m ) 

1.2   PREKONANIE BARIÉR V TOKU  

o Vybudovanie rybovodov na  menších VD 
(hate, stupne) 

o Vybudovanie obtokov (v oblasti VD) 
umožňujúcich migráciu rýb 

o Ekologické turbíny na HC (vytvorenie 
možnosti prechodu rýb) 

 

 
 
 
 
 
 

ZABEZPEČENIE  
KONTINUITY TOKU 

VYTVORENIE 
PODMIENOK PRE 
MIGRÁCIU RÝB 

 

 

 

 

 

 

 

Doplní 

ekonomická 

skupina 

 

 

 

Napriamenie, 

resp. skrátenie 

toku, odrezanie 

meandrov 

 

 

 

 Skrátenie 

toku 

 Zvýšenie 

pozdĺžneho 

sklonu toku 

 Zvýšenie 

rýchlostí 

 Narušenie 

stability 

toku 

2.1 INTEGRÁCIA  ODREZANÝCH MEANDROV 
A BOČNÝCH  

       RAMIEN 

o Prepojenie meandrov – úplná alebo čiastočná 
integrácia odrezaných meandrov  

o Odstránenie nánosov v meandroch 
(bagrovanie)  

o Podpora  meandrovania koryta v uvoľnených 
častiach 

 
2.2  UMOŽNENIE LATERÁLNEHO VÝVOJA  
KORYTA RIEKY 

 
 
 
 

ZVÝŠENIE 
HYDROLOGICKEJ 

KONEKTIVITY – 
PODPORA 

PRIRODZENÉHO VÝVOJA 
TRASY RIEKY 

 

 

 

 

 

 

Doplní 

ekonomická 

skupina 
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o Odstránenie brehového opevnenia v 
konkávnych častiach  

o Odstránenie brehového opevnenia v 
konvexných častiach toku  

o Odstránenie brehového opevnenia 
v priamych úsekoch toku  

o Odstránenie prekrytia toku (intravilány) 

Zníženie brehových línií zahĺbených tokov 

 

 

 

 

 

 

 

Nevhodné 

opevnenie 

brehov príp. 

dna koryta, 

ohrádzovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skanalizovanie 

toku, zmenšenie 

pôvodného 

inundačného 

územia,  

3.1  ZVÝŠENIE DIVERZITY RIEČNYCH 
HABITÁTOV V KORYTE  

o Odstránenie časti brehového opevnenia 
(konvexná časť  oblúkov, priame úseky – 
v závislosti od stability brehu)  

o Náhrada  brehového tvrdého opevnenia 
rôznymi typmi brehového opevnenia  

o Prepojenie koryta s odrezanými meandrami 
a bočnými ramenami   (úplné integrácia alebo 
čiastočné prepojenie) 

o  Rozšírenie a zúženie koryta rieky  
(posilnenie konvexných lavíc, uvoľnenie 
konkávy) 

 

3.2 ZVÝŠENIE  DYNAMICKEJ STABILITY 
KORYTA TOKU   

 OBMEDZENIE ERÓZIE – ZNÍŽENIE TRANSPORTNEJ 

KAPACITY TOKU 

o Úprava transportnej kapacity – dynamická 
rovnováha –prepojenie koryta a bočných 
ramien (úplná integrácia alebo čiastočná 
integrácia odrezaných meandrov)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZVÝŠENIE 
DIVERZITY 
RIEČNYCH 

HABITÁTOV 
A BREHOVÝCH 

ŠTRÚKTUR 
 

OBNOVA DYNAMICKEJ 
ROVNOVÁHY 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplní 

ekonomická 

skupina 
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o Rozšírenie koryta rieky (štrukturálnymi 
i neštrukturálnymi postupmi) 

o Zastavenie ťažby dnového materiálu 
v oblasti degradovaného riečneho dna 

o Nízke dnové prahy - posilnenie stability  
erodovaného riečneho dna tokov (s vysokým 
sklonom dna) 

OBMEDZENIE SEDIMENTÁCIE – ZVÝŠENIE DYNAMIKY 

PRÚDENIA 

o Zúženie koryta rieky (štrukturálnymi 
i neštrukturálnymi postupmi) 

 
3.3   VARIABILITA MORFOLÓGIE PRIEČNYCH 
PROFILOV  

o Rozšírenie koryta na jednej alebo na oboch 
stranách  

o Zúženie koryta rieky  (iba posilnením 
vrcholových príp. bočných lavíc) 

o Variabilita morfológie priečnych profilov - 
zvýraznenie priečnych  profilov opatreniami v 
konkávnych častiach existujúcich meandrov 
(neštrukturálne postupy) 

3.4   OTVORENIE MEANDROV  INTEGRÁCIA)  

o Úprava výtokovej  časti meandra  

o Úprava oblasti vtoku do meandra (príprava 
na úplnú integráciu – vybrané lokality)  

o Zalomené prehrádzky - jednoduché kamenné 
stavby umiestnené na výtokoch z meandrov 
s cieľom obmedziť prísun sedimentov   

3.5   POSILNENIE  KORYTOVÝCH  A 
BREHOVÝCH  ÚTVAROV  



 20 

o Výmole, ostrovy, piesčiny,  vegetácia pri a vo  
vode, zlepšenie vývoja toku a morfologický 
stupeň voľnosti toku, zníženie údržby  

o Zlepšenie korytových štruktúr – presun 
korytového materiálu do vrcholových lavíc – 
(konvexy oblúkov), integrácia ostatkov 
suchých stromov a náplavov do brehových 
štruktúr (forma spevnenia brehu)  

3.6   POSILNENIE  STUPŇA    MORFOLOGICKEJ 
VOĽNOSTI TOKU  

o Čiastočné odstránenie brehového opevnenia 
+ protierózne opatrenia (zakopané depónie) 
integrácia meandrov 

Minimalizácia údržby brehov (iba pre zabezpečenie 
protipovodňovej ochrany) 

3.7     REKONŠTRUKCIA BREHOVÝCH 
OPEVNENÍ A NEFUNKČNÝCH RYBOVODOV 

o úpravy tvrdých opevnení  

o nefunkčných rybovodov  

3.8    ALTERNATÍVNE TYPY OPATRENÍ  

o Rekonštrukcia existujúcich výhonov   

o Rekonštrukcia vysokých betónových 
protipovodňových nábrežných múrov pozdĺž 
osídlených oblastí - materiálová a stavebná 
úprava - návrh alternatívnej úpravy brehov 
rieky v osídlených oblastiach  

Nové typy stabilizácie brehov – náhrada súčasného 
tvrdého brehového opevnenia vegetačným typom; 
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Úprava trasy 

toku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narušenie 

prirodzeného 

vývoja toku 

4.1 PODPORA LATERÁLNEHO PREPOJENIA 
(KORYTO/INUNDÁCIA) 

 

o Agradácia riečneho koryta prispôsobením 
morfologických procesov (zníženie 
transportnej kapacity koryta – zníženie 
sklonu, umožnenie laterálneho vývoja – 
zníženie energie prúdu) 

o Zníženie brehov vo vybraných lokalitách  

o Prepojenie hlavného koryta toku 
s odrezanými ramenami (čiastočná alebo 
úplná integrácia) a s bočnými ramenami  

o Iniciovanie a podpora morfologického vývoja 
v úsekoch, kde je odstránené brehové 
opevnenie  

 
4.2    ZVÝŠENIE FREKVENCIE ZAPLAVOVANIA  

o Úplné zastavenie bagrovania pre komerčné 
účely   

o Podporovať brehovú vegetáciu (s ohľadom 
na zabezpečenie protipovodňovej ochrany) 

o Čiastočné odstránenie brehového opevnenia, 
spolu s integráciou protieróznych hrádzí 
(krátke výhony alebo zakopané depónie -
drevené alebo kamenné stavby)  

o Integrácia bývalých meandrov (vybrané 
lokality) 

 

4.3    PODPORA  BOČNÝCH VÔD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODPORA  
LATERÁLNEHO  

PREPOJENIA 
(KORYTO / 

INUNDÁCIA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplní 

ekonomická 

skupina 
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o Minimalizovať údržbu brehov  (iba vo vzťahu 
k protipovodňovej ochrane) 

o Čiastočné odstránenie brehového opevnenia 
(ochrana brehov proti  výraznejšej erózii sa 
zabezpečí  protieróznymi hrádzami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavba hatí, 

vodných diel, 

využívanie 

vodnej energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neprirodzená 

zmena vodného 

režimu 

5.1  POVRCHOVÉ A PODZEMNÉ  VODY,  
PODNA VLHKOSŤ  

o Agradácia koryta úpravou morfologických 
procesov (režim transportu sedimentov) - 
zvýšenie hladiny povrchových a podzemných 
vôd  

o Zvýšenie retenčnej schopnosti inundácie - 
pomocou súboru revitalizačných opatrení v 
koryte rieky a v inundácii  

o Zlepšenie vlhkostných pomerov  pre zvýšenie 
frekvencie stredných povodní - zníženie 
výšky brehu (možnosti zaplavovania  
vybraných území za hrádzou – najmä 
chránené krajinné oblasti), občasné 
 zaplavovanie pôvodného záplavového 
územia (oblasť za hrádzami) – posilnenie 
protipovodňovej ochrany  

5.2 OBNOVA PRIRODZENÉHO 
HYDROLOGICKÉHO  REŽIMU   

           V OBLASTI VODNÝCH DIEL 

o Regulácia prietokov - úprava manipulačného 
poriadku VD tak aby sa hydrologický režimu 
toku  čo najviac približoval prirodzenému  

 

 

 

 

 

 

ZLEPŠENIE 
VODNÉHO REŽIMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplní 

ekonomická 

skupina 
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režimu prietokov (sezónnosť– striedanie 
mokrých a suchých období), 

o Zabezpečenie prepúšťania minimálneho 
ekologického prietoku  v období nízkych 
vodných stavov 

5.3    MANAŽMENT  REŽIMU   PLAVENÍN  

o Regulácia pozemkov ležiacich úhorom,  
možnosti úpravy hospodárenia na ornej pôde 

o Ochranné protierózne opatrenia v horných 
častiach  povodia 

o Obmedzenie prísunu sedimentov 
z priemyselných odpadových vôd (zvýšenie 
efektívnosti ČOV) 

o Opatrenia pre vetrolamy  

5.4  MINIMALIZOVAŤ VPLYV REGULÁCIE  

PRIETOKOV   

o Obmedziť prepúšťanie vysokých prietokov  
mimo období prirodzených záplav 

o Obnova a udržanie prirodzeného 
hydrologického režimu (sezónne)  

5.5    PRÍTOKY  

o Situácia na sútokoch – úpravy vyústenia 
prítokov – náhrada tvrdých opevnení 
vegetačným typom, odstrániť prerušenie 
kontinua  

 

 

 

 

 

 

7.1   OPATRENIA PRE MANAŽMENT - 
OCHRANA PRÍRODY  
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Nevhodné 

hospodárenie 

s priľahlými 

pozemkami 

v blízkosti 

vodného toku 

 

 

 

 

 

 

Zmena 

brehovej, resp. 

príbrežnej 

a inundačnej 

vegetácie 

o Opatrenia týkajúce sa  obmedzenia 
poľnohospodárskeho využitia zeme 
(extenzívne využitie, fertilizácia, používanie 
pesticídov) uprednostnenie mokraďových   
oblastí namiesto poľnohospodárskych oblastí 
v inundácii, podpora trstinatých a bahenných 
plôch – typické pre mokrade)  

o Plány pre lúky   

o Plány pre pasienky  

o Opatrenia pre lesníctvo  

o Opatrenia pre manažment životného 
prostredia (plány údržby hrádzí, zavedenie 
ochrannej zóny, akceptovanie prirodzenej 
sukcesie,...)  

 

 
 
 
 
 

ZLEPŠENIE 
TERESTRIÁLNYCH  

EKOSYSTÉMOV 

 

 

 

 

 

Doplní 

ekonomická 

skupina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanizácia, 

plavba, 

hydroenergetika, 

poľnohospodárstvo 

 
8.1  PLAVBA 

o Obmedzenie bagrovania pre plavebné účely 
(objem vyťažených splavenín by nemal 
presahovať transportnú kapacitu koryta) 

 

8.2  PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA – ZVÄČŠENIE 

INUNDAČNÉHO ÚZEMIA 

o Poldre 

o Prehĺbenie inundácie 

o Posunutie hrádzí  

 

8.3   VYUŽITIE  VODNEJ  ENERGIE 

 
 
 
 
 
 
 

PRE DOSIAHNUTIE 
MEP RESP. GEP 

V PRÍPADE HMWB, 
AWB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplní 

ekonomická 

skupina 
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8.4   POĽNOHOSPODÁRSTVO 

 

8.5   PLÁN VYUŽITIA ZEME RESP.  KRAJINY 

o Zmenšenie narušenia rybárskymi chatkami - 
nepovoliť výstavbu nových rybárskych chát, 
sprísnenia týkajúce sa výstroje, koncentrácia 
v určitých oblastiach  

o Propagácia pririečnych programov  
(poznávacia turistika, ekoturistika) 

  
9.1 PRAVIDELNÉ MONITOROVANIE KVALITY 

VODY  

o Propagácia pririečnych programov  
(poznávacia turistika, ekoturistika) 

o Opatrenia na zníženie odtoku z difúznych 
zdrojov znečistenia 

o Zmena poľnohospodárskych postupov na 
ornej pôde 

o Vyňatie riekou ovplyvnených oblastí z 
poľnohospodárskeho obrábania 

o Zlepšenie morfologického stupňa voľnosti toku 
- plán pririečnej zóny 

o Opatrenia na zníženie odtoku z bodových 
zdrojov znečistenia  

o Odstránenie priameho znečisťovateľa v toku a 
v jeho prítokoch 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZLEPŠENIE  
KVALITY  VODY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplní 

ekonomická 

skupina 
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Katalóg musí obsahovať: 

o  ovplyvnenie (modifikácia) toku – tlaky 

o  dôsledky ovplyvnenia (modifikácie) toku 

o  popis nápravného opatrenia 

o  ekologický účinok nápravného opatrenia 

o  stanovenie jednotkových nákladov na realizáciu opatrenia 

 

 

Nápravné opatrenia uskutočnené za účelom dosiahnutia dobrého ekologického stavu môžu 

zahrňovať opatrenia na zníženie environmentálnych dopadov realizovaných úprav 

(vybudovanie rybovodu, biokoridoru, zvýšenie prietokov, ...), ale aj opatrenia ktoré 

znamenajú úplné odstránenie fyzickej úpravy. 

 

4.3 Určovací test 4(3)(a) – kroky 7.2 a 7.3 

 

Medzi krokom 7.1 a 7.2 v tomto určovacom teste je otázka: „Súvisia fyzikálne zmeny so 

súčasným špecifikovaným využitím?“. 

 

Určenie a popis súčasných špecifikovaných využívaní vodného útvaru: 

 

 Pri určovaní súčasného špecifikovaného využívania vodného útvaru si treba v prvom 

rade uvedomiť skutočnosť, že každý vodný útvar ktorý bol do určitej miery pozmenený 

a ktorý treba testovať, bol pozmenený za určitým konkrétnym účelom, prípadne za viacerými 

konkrétnymi účelmi, resp. cieľmi. Týmito cieľmi boli skoro vždy určité konkrétne využívania 

toku, resp. v tomto prípade vodného útvaru. 

 

Popis hlavných špecifických druhov  užívania: 

 

 Plavba 

 Protipovodňová ochrana 

 Výroba elektrickej energie (hydroelektrárne) 

 Urbanizácia - územné plánovanie (výstavba v blízkosti toku) 

 Odbery vody 

 

Každá zmena resp. úprava predstavuje zmenu hydromorfologických a hydrologických 

charakteristík vo vodnom útvare na ktorom sú realizované. Pre následný návrh nápravných 

opatrení je preto nutné si uvedomiť, na aký účel bola úprava, resp. zmena realizovaná a ako 

nápravné opatrenie bude vplývať na súčasné špecifikované využívanie. 

 

Plavba: 

Pre uskutočnenie plavby bolo v minulosti na tokoch realizovaných viacero druhov úprav, ako 

napr. zmena priečneho profilu, zavýhonovanie určitého úseku za účelom dosiahnutia 

potrebnej plavebnej hĺbky, zmena trasy toku, zmena prirodzenej štruktúry brehov, 

napriamenie toku, či samotné bagrovanie za účelom zachovania plavebnej hĺbky na 

plavebných cestách. Úplné odstránenie týchto vplyvov, resp. zmien by viedlo k zastaveniu 

lodnej dopravy, čo by následne prestavovalo stratu ziskov , ktoré lodná doprava prináša, 

vzhľadom na skutočnosť, že je nielen z ekonomického aspektu najrentabilnejšia. V tomto 

prípade by sa museli hľadať náhradné varianty dopravy (cestná, železničná, letecká) 
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a zvažovať, ktorým druhom dopravy, resp. kombináciou druhov dopravy, by sa lodná doprava 

dala nahradiť. Nahradením lodnej prepravy za iný druh prepravy by s najväčšou 

pravdepodobnosťou stúpli ceny transportovaného materiálu, lodné posádky by stratili 

zamestnanie a klesla by životná úroveň nielen v danom regióne. Je teda preto zrejmé, že na 

väčšine vnútrozemských vodných ciest nie je možné zastaviť lodnú dopravu, možno len vo 

výnimočných a ojedinelých prípadoch, kedy je všeobecná snaha dosiahnuť GES aj za takúto 

cenu. Avšak niektoré zmeny realizované pre účely plavby je možné nápravnými opatreniami 

odstrániť aj popri zachovaniu lodnej dopravy, napr. na vodnom útvare, ktorý má vybudované 

neprirodzené brehy, kde bude možné opatreniami vytvoriť prirodzenejšiu brehovú štruktúru. 

 

Protipovodňová ochrana: 

V minulosti boli záplavy bežnou realitou života. Treba avšak poznamenať, že súčasnosti je 

populačný nárast oveľa vyšší než v minulosti a množstvo vody na Zemi sa nemení. Ľudia sú 

nútení žiť v blízkosti tokov a preto sa musia pred povodňami chrániť. Chránia sa budovaním 

ochranných hrádzí, napriamovaním tokov, skanalizovaním a obetónovaním brehov, za účelom 

zrýchlenia odtoku a zníženia miery ohrozenia. Realizovaním nápravných opatrení typu 

„odstránenia hrádze“ vzniká vysoká miera priameho ohrozenia ochraňovaného územia 

(ohrozenia na živote, ktoré sa nedajú vyčísliť a ohrozenia na majetkoch, či hnuteľných, tak aj 

nehnuteľných). Ďalším variantom by bolo premiestnenie obyvateľstva z takto nechránených 

území, ktoré je však veľmi nákladné a tým pádom skoro vôbec nerealizovateľné. Pri 

ponechaní ochranných hrádzí, prípadne ich navýšení a realizovaní opatrení priamo v koryte, 

resp. inundačnom území (odstránenie tvrdého typu opatrenia, oživenie starých odrezaných 

ramien...), sa miera ohrozenia zníži a tok dostane svoju prirodzenú voľnosť. Avšak vzniká tu 

zasa problém vykúpenia priľahlých pozemkov na ktorých by sa opatrenia realizovali. 

 

Výroba elektrickej energie (hydroelektrárne): 

Prehradením vodného toku stupňom, haťou, či priehradou sa preruší kontinuita toku a spôsobí 

sa zmena hydrologického a hydromorfologického režimu. V oblasti nad prehradením vznikne 

oblasť zanášania (sedimentácie), v oblasti pod prehradením nastane proces erózie. Tieto 

významné úpravy na toku slúžia pre určité špecifikované využívanie (hydroelektrárne, 

zásobovanie vodou, rekreácia...). Napr. odstránením bariéry na toku, ktoré slúžila za účelom 

zvýšenia hladiny pre hydroenergetiku je nutné poznať všetky dostupné informácie o vodnej 

elektrárni (celkový inštalovaný výkon, množstvo vyrobenej elektrickej energie, spád na 

turbíny, ...), aby bolo možné  zrátať si všetky náklady spojené s odstránením bariéry, 

odškodnením sa majiteľovi vodnej elektrárne a vybudovaním iného možného variantného 

zdroja (solárna, veterná, atómová, ...) výroby elektrickej energie. Ďalším variantom by bolo 

zachovanie vodnej elektrárne s určitým obmedzením minimálneho vypúšťaného množstva 

pod VE za účelom zlepšenia vodného režimu (aj v prípade zníženia vyrobeného množstva 

elektrickej energie) a vybudovaním biokoridoru, resp. rybovodu, za účelom umožnenia 

migrácie vodných organizmov na sledovanom vodnom útvare.  

 

Urbanizácia – územné plánovanie (výstavba v blízkosti toku): 

Ak je vodný útvar významne ovplyvnený vplyvom urbanizácie (úprava toku, úprava dna 

a brehov, nábrežné múry, obydlia, komunikácie, mosty, lávky v tesnej blízkosti toku), treba 

hľadať také nápravné opatrenia, ktoré čo v najmenšej miere ovplyvnia toto užívanie. Vo 

väčšine prípadov nepripadá do úvahy zrušiť realizované úpravy toku a meniť trasu koryta 

toku, vzhľadom na skutočnosť že tok tečie v bezprostrednej blízkosti zastavaných území. Pre 

dosiahnutie dobrého ekologického stavu bude preto nutné veľmi citlivo pristupovať k návrhu 

nápravných opatrení a realizovať ich tak, aby čo najmenej narušili toto užívanie. (Je skoro 

nereálne odstrániť obydlia, komunikácie a hľadať náhradné riešenia, aby užívanie nebolo 
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obmedzené. V prípadoch starých závodov, prípadne už nejestvujúcich podnikov, ktoré už 

neslúžia svoju zámeru, však odstránenie tohto vplyvu môže výrazne pomôcť pri dosahovaní 

dobrého ekologického stavu.). 

 

Odbery vody: 

Pre tento druh užívania boli budované priehrady a nádrže, resp. hate a zdrže, ktoré vytvárajú 

na toku bariéru, znemožňujú migráciu a zaplavené územie zmenilo pôvodný prirodzený 

biotop. Odbery vody sa realizujú pre zásobovanie obyvateľstva pitnou a úžitkovou vodou, pre 

poľnohospodárstvo (závlahy, chov úžitkových zvierat), priemysel a potravinárstvo (chladenie, 

výrobný proces), príp. rekreácia (akvaparky, ...). Pri návrhu nápravných opatrení je nutné 

poznať tieto účely a navrhovať opatrenia tak, aby sa čo najmenšou mierou dotkli tohto 

užívania. Pri posudzovaní významných negatívnych vplyvov navrhovaných opatrení na toto 

užívanie, budú hrať dôležitú úlohu ekonomické dopady, ale v neposlednej miere bude nutné 

zvážiť aj sociálne aspekty. Napr. pri úplnom odstránení úpravy (odstránenie nádrže, ktorá 

bola zdrojom pitnej vody), bude nutné nájsť iný zdroj, príklad podzemný a posúdiť dopad 

opatrenia z ekonomického, ale aj sociálneho aspektu. 

 

Tabuľka 5: Prehľad o hlavných druhoch špecifikovaných druhoch užívania 
Špecifikované druhy užívania Plavba Protipovodňová 

ochrana 

Výroba el. energie 

(hydroelektrárne) 

Urbanizácia Odbery 

Fyzické úpravy (vplyvy)      

Priehrady a hate x x x  x 

Napriamenie toku x x  x  

Zavzdutie toku x  x  x 

Bagrovanie x x x x x 

Zmena priečneho proflu x x x x x 

 

 

Krok 7.2 sa uskutočňuje iba pre tie vodné útvary, v ktorých sa fyzikálne úpravy, resp. zmeny 

týkajú súčasného špecifického druhu užívania. 

 

 V prípade, že zistené zmeny nesúvisia so žiadnym konkrétnym využitím, krok 7.2 

v určovacom teste sa preskakuje a testovanie pokračuje krokom 7.3, kde sa 

posudzuje, či by mali navrhované opatrenia významný nežiadúci vplyv na širšie 

životné prostredie. V prípade, že navrhované opatrenia by žiadny nežiadúci vplyv 

na širšie životné prostredie nemali a dosiahne sa opatreniami dobrý ekologický 

stav, vodný útvar sa následne hodnotí ako prírodný, resp. prirodzený vodný útvar. 

Ak sa testovacím krokom 7.3 preukáže, že navrhované opatrenia budú mať 

významný nežiadúci vplyv na širšie životné prostredie, takto testovaný vodný 

útvar bude následne hodnotený ďalej určovacím testom 4(3)(b), kde sa budú 

hľadať iné technické opatrenia na dosiahnutie environmentálnych cieľov. 

 

 V prípade, že preukázané fyzikálne zmeny priamo súvisia so súčasným 

špecifikovaným využitím, pristupuje sa ku testovaciemu kroku 7.2, kde sa posúdi, 

či navrhované opatrenie, alebo súbor opatrení bude mať významný nežiadúci 

vplyv na súčasné špecifikované využitie testovaného vodného útvaru. Ak sa 

testom preukáže, že navrhované opatrenia by negatívne pôsobili na niektoré 

konkrétne špecifikované užívania, môže sa priamo uskutočniť test 4(3)(b) – krok 

8.1. V prípade, ak by nápravné opatrenia nemali významný negatívny dopad na 

špecifikované využitie, pristupuje sa ku kroku 7.3 v určovacom teste 4(3)(a). 

V tomto kroku sa zisťuje, či navrhované opatrenia budú resp. nebudú mať 

významný nežiadúci vplyv na širšie životné prostredie. V prípade, že navrhované 
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opatrenia by žiadny nežiadúci vplyv na širšie životné prostredie nemali a dosiahne 

sa opatreniami dobrý ekologický stav, vodný útvar sa následne hodnotí ako 

prirodzený vodný útvar. Ak sa krokom 7.3 preukáže, že navrhované opatrenia 

majú významný negatívny dopad na širšie životné prostredie, takto testovaný 

vodný útvar bude následne hodnotený ďalej určovacím testom 4(3)(b), kde sa 

budú hľadať iné technické opatrenia na dosiahnutie environmentálnych cieľov. 

 

Príklady nápravných opatrení, ktoré majú negatívny dopad na širšie životné prostredie: 

 Odstránenie priehrady môže mať za následok elimináciu mokradí, ktoré tu 

vznikli v súvislosti s akumuláciou vody 

 Odstránenie hate, resp. priehrady môže mať za následok zníženie úrovne 

hladiny podzemnej vody a následne sa môže zmeniť biotop v priľahlom 

okolí 

 Odstránením historickej úpravy  (napr. Banskoštiavnické tajchy) by malo 

za následok zničenie vzácnej historicko-kultúrnej pamiatky 

 

 

4.4 Určovací test 4(3)(b) – kroky 8.1 až 8.5 

 

Do tejto etapy testovania sa dostávajú všetky vodné útvary, u ktorých sa preukázalo, 

že nápravné opatrenia by mali významný negatívny efekt na využívanie vody , resp. 

na širšie životné prostredie. Určovací test 4 (3)(b) pozostáva z niekoľkých podtestov. 

Prvým podtestom (krok 8.1) sa zvažuje, či existujú prípadné ďalšie spôsoby, resp. 

možnosti na dosiahnutie environmentálnych cieľov. V prípade, že iné spôsoby 

neexistujú, vodný útvar sa následne úž ďalej netestuje a je už určený ako HMWB.  

 

Pri posudzovaní testu podľa článku 4, odst. 3, písm. b) je dôležité rozlišovať medzi: 

 „nápravnými opatreniami“, ktorá sú zahrnuté už v rámci určovacieho testu 

4(3)(a) a pre dosiahnutie GES sú nutné zmeny súčasných špecifikovaných 

využívaniach a 

 „inými prostriedkami“, ktoré zaistia prospešné ciele upravených vlastností 

a pre dosiahnutie GES si vyžadujú zmenu, či presunutie ostávajúcich druhov 

užívania 

 

Test podľa článku 4 (3)(b) by mal iba zvážiť schopnosť „iných prostriedkov“ na 

dosiahnutie prospešných cieľov. Iné prostriedky môžu byť napríklad: 

o Presunutie špecifikovaného užívania na iný vodný útvar, napr. nahradiť 

hydroelektráreň za novšiu na inom vodnom útvare, kde spôsobí menej 

environmentálnych škôd 

o Nahradením jestvujúceho užívania inou alternatívnou možnosťou, ktorá zaistí 

prospešné ciele, napr. náhrada hydroelektrárne inými zdrojmi energie, alebo 

náhrada vodnej dopravy železničnou, alebo cestnou s nižšími 

environmentálnymi nákladmi 

 

V prípade, že iné spôsoby existujú, pristupuje sa k ďalšiemu podtestu (krok 8.2), kde 

sa zvažuje, či iné spôsoby sú technicky uskutočniteľné. Technická uskutočniteľnosť je 

zaradená na prvé miesto, pretože ide o pomerne jednoduchý podtest a je zrejmé, že 

nemá cenu posudzovať environmentálne dopady možností, ktoré nie sú technicky 

uskutočniteľné. Ak sa týmto podtestom zistí, že iné spôsoby nie sú technicky 

uskutočniteľné, vodný útvar sa ďalej netestuje a stáva sa HMWB. Ak sa krokom 8.2 
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zistí, že iné spôsoby na dosiahnutie environmentálnych cieľov sa dajú technicky 

uskutočniť, prechádza vodný útvar do ďalšej etapy testovania. 

Ďalšou etapou testovania (krok 8.3) sa zisťuje, či tieto iné spôsoby predstavujú lepšie 

environmentálne možnosti. Účelom tohto testu je zaistiť, aby navrhnuté „iné 

prostriedky“ naozaj predstavovali lepší environmentálny variant, a to, že jeden 

environmentálny problém nebude nahradený druhým. Ak sa týmto podtestom zistí, že 

iné spôsoby nie sú lepšími environmentálnymi možnosťami, vodný útvar sa ďalej 

netestuje a stáva sa HMWB. Ak sa zistí, že iné spôsoby sú lepšími environmentálnymi 

možnosťami, pristupuje sa k ďalšej etape testovania (krok 8.4). 

V tejto etape testovania sa zisťuje, či sú ďalšie spôsoby neúmerne nákladné. Pri 

uskutočňovaní tohto posudzovania je dôležité brať ohľad na pravdepodobné, alebo 

plánované investičné výdaje, ktoré sú spojené so súčasným špecifikovaným 

využívaním, hlavne v prípadoch, kde je jestvujúce využívanie spojené s rozsiahlymi 

priestorovými stavebnými činnosťami, ktoré podliehajú pravidelnej údržbe, či 

modernizácii. Ak by realizácia iných spôsobov bola neúmerne nákladná, vodný útvar 

sa už ďalej netestuje a stáva sa HMWB. Ak by realizovanie iných spôsobov nebolo 

neúmerne nákladné, testovanie pokračuje ďalším krokom 8.5. 

 Krokom 8.5 sa zisťuje, či ďalšie spôsoby umožnia dosiahnuť ciele dobrého 

ekologického stavu (GES). Ak sa krokom 8.5 zistí, že inými spôsobmi je možné 

dosiahnuť ciele GES, vodný útvar sa už ďalej netestuje, ale hodnotí sa ako prirodzený 

vodný útvar. Ak sa zistí, že inými spôsobmi nie je možné dosiahnuť ciele GES, 

pristupuje sa k poslednému kroku celého určovacieho testu 4(3)(b), kde sa zisťuje, či 

je zlyhanie pri dosiahnutí dobrého ekologického stavu spôsobené fyzikálnou zmenou 

samotného vodného útvaru. Pri negatívnej odpovedi na otázku sa následne vodný 

útvar hodnotí ako prirodzený. Ak je zlyhanie pri dosiahnutí GES spôsobené fyzikálnou 

zmenou, vodný útvar sa následne hodnotí ako HMWB (krok 9.). Vodný útvar môže 

byť určený ako HMWB vtedy, ak prešiel oboma určovacími testami 4 (3)(a) a 4 (3)(b). 

Vtedy sa stanovia pre vodný útvar patričné ciele ako je maximálny ekologický 

potenciál (MEP),  alebo menej prísny cieľ, akým je dobrý ekologický potenciál (GEP). 

 

Záver: Pre samotné testovanie vodných útvarov, ktoré sú do určitej miery ovplyvnené 

z hľadiska využívania a tým pádom aj ovplyvnenia, je nevyhnutné poznať resp. kvantifikovať 

hranicu dobrého ekologického stavu. S súčasnosti sa tieto hranice pre každý typ vodného 

útvaru odvodzujú z referenčných podmienok, resp. z veľmi dobrého ekologického stavu. Po 

konkretizovaní dobrého ekologického stavu pre každý typ vodného útvaru na Slovensku sa 

následne pristúpi k samotnému testovaniu určitou mierou ovplyvnených vodných útvarov. 

 

 

5. PRÍKLAD TESTOVANIA  
 

Pre príklad testovania bol s ohľadom na súčasne ešte stále neznáme hranice GES vybraný 

vodný útvar na toku Myjava SKM0005. 

 

 

5.1 Postup pri predbežnom vymedzení. 
MYJAVA – vodný útvar SKM0005 (rkm 40,1 – 55,7): 

 

 Všeobecný popis úseku: 
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 Dĺžka vodného útvaru je 15,6 km 

 Priemerné B/H na skúmanom úseku je 6/1 

 Na sledovanom úseku v rkm 41,2 na okraji obce Osuské sa nachádza 1 pevná hať 

výšky 3 m. Hať je pozostatok starého mlyna, v súčasnosti hať funguje ako MVE 

(prevádzkovateľ MUDr. Ján Sluka, Hoštáky 890/7, 907 01 Myjava) s celkovým 

inštalovaným výkonom 0,0185 MW, rozhodnutie vydané na obdobie od 1. januára 

2006 do 31. decembra 2006 v predpokladanom množstve vyrobenej elektriny 20 

MWh. Hať nie je vybavená rybovodom, to znamená, tvorí bariéru pre migráciu 

ichtyofauny. 
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 Prevažná časť sledovaného úseku má prirodzený charakter, tok pozvoľna meandruje v úzkom 

údolí,  na toku sa striedajú úseky brodov a zdrží, čo svedčí o prirodzenosti koryta na 

skúmanom úseku.  Prevažná časť úseku toku tečie v oblasti s hustou príbrežnou vegetáciou 

(kríky, stromy), ktorá zohráva dôležitú úlohu pri obmedzení intenzity erózie po obvode koryta 

toku. 

 

    
 

    
 

Po získaní všetkých možných údajov o hydromorfologických zmenách v tomto vodnom 

útvare, bol pomocou kritérií hodnotenia hydromorfologických vplyvov vodný útvar následne 

hodnotený ako predbežne vymedzený výrazne zmenený vodný útvar (resp. kandidát na 

HMWB).  

 

Tabuľka 6: Zhodnotenie hydromorfologických zmien vo vodnom útvare SKM0005 

Hydromorfologické kritériá 
Významnosť 

tlakov (%) 
Bodové ohodnotenie jednotlivých tlakov 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ZAKRYTOSŤ ÚSEKU 0,06 x          

2. NAPRIAMENIE TOKU 0,20   x        

3. ZAVZDUTIE ÚSEKOV 0,15      x     

7. KOMBIN. HODNOTENIE 0,17    x       

8. ZMENA PRIEČNEHO PROFILU 0,20  x         

9. HATE A STUPNE 0,22       x    

Lmigr  
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V = 1*(0,06) + 3*(0,2) + 6*(0,15) + 4*(0,17) + 2*(0,2) + 7*(0,22) = 4,18   => 

 

=> Vodný útvar je navrhnutý ako kandidát na významne pozmenený vodný útvar, alebo 

predbežne určený výrazne zmenený vodný útvar. 

Viď obr. 1: Kroky pri určovaní a identifikácii výrazne zmenených a umelých vodných útvarov: 

Predbežné určenie výrazne zmeneného vodného útvaru [Článok 5(1) a príloha II č. 

1(1)(i)] 

 

 

5.2 Samotný proces testovania. 
 

Keďže v sledovanom vodnom útvare SKM0005, bol zistený a preukázaný iba jeden 

významný tlak, resp. vplyv (migračná bariéra vyššia ako 0,5m), opatrenia na dosiahnutie 

dobrého ekologického stavu sa budú hlavne orientovať na možnosť odstránenia, resp. 

eliminovania migračnej bariéry a na dosiahnutie migrácie ichtyofauny v rámci celého 

vodného útvaru. 

 

Konečné vymedzenie výrazne zmenených vodných útvarov pozostáva z dvoch hlavných 

krokov resp. určovacích testov: 

 Určovací test 4(3)(a), resp. krok 7, kde sa identifikujú potrebné hydromorfologické 

zmeny (nápravné opatrenia) na dosiahnutie dobrého ekologického stavu. Tiež sa v 

ňom testuje, či tieto opatrenia nemajú významný negatívny efekt na využívanie vody, 

alebo na širšie životné prostredie. 

 Určovací test 4(3)(b), resp. krok 8, kde sa bude testovať, či bude možné dosiahnuť 

environmentálne ciele inými technicky uskutočniteľnými, environmentálnymi a 

finančne nenáročnými spôsobmi resp. opatreniami 

 

 

5.2.1 Určovací test 4(3)(a), resp. krok 7: 

 

Na vodnom útvare SKM0005 sa identifikovali všetky významné hydromorfologické tlaky 

a vplyvy. Zistil sa výrazný tlak, a to bariéra na toku v riečnom kilometri 41,2 s výškou 3,0m 

a šírkou cca 14m, ktorá následne spôsobuje lokálne vzdutie cca 100m nad uvedeným 

stupňom, resp. haťou. Okrem pomiestnych brehových úprav, ktoré nie sú významné 

z hydromorfologického pohľadu, sa na sledovanom vodnom útvare žiadne iné 

hydromorfologické zmeny nevyskytli. Z tohto popisu je zrejmé, že nápravné opatrenia na 

dosiahnutie GES sa budú sústrediť na možnosť odstránenia, resp. eliminovania vplyvu hate 

v rkm 41,2. 

 

Identifikácia nápravných opatrení na revitalizáciu hydromorfologických podmienok 

potrebných pre dosiahnutie GES.  

 

Pre zabezpečenie kontinuity a následne pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu (GES) 

navrhujeme: 

 

Úplné odstránenie hate, bez ohľadu na súčasné neznáme využívanie, čo by malo za následok 

dosiahnutie stavu ktorý je blízky prirodzenému, odstránenie vzdutia nad bariérou a umožnenie 

voľnej migrácii ichtyofauny po celom vodnom útvare. Potom bude nutné realizovať podobné 

opatrenia aj na ostatných vodných útvaroch na toku Myjava, aby sa zabezpečila migračná 
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trasa, ktorá by sa rovnala dĺžke celého toku Myjavy. (Zabezpečená kontinuita a voľný pohyb 

rýb v celom toku Myjavy) 

 

 

5.2.2 Určovací test 4(3)(b), resp. krok 8: 

 

„Ďalšie prostriedky“ na stanovenie prospešných cieľov: Vybudovanie funkčného rybovodu 

na hati, resp. obtoku, ktorý bude slúžiť ako biokoridor, resp. migráciu umožniť vybudovaním 

sklzu, ktorý bude pre ichtyofaunu prechodný.. Zabezpečí sa migrácia ichtyofauny po celom 

vodnom útvare, treba však poznamenať, že zavdzutie nad haťou zostane, čo už nie je blízke 

prirodzenému stavu. Treba taktiež poznamenať, že transportovaný materiál (plaveniny, 

splaveniny) z horných úsekov toku sa na tejto hati bude zachytávať a bude ho treba v určitých 

časových intervaloch odstraňovať. Taktiež bude nutné realizovať podobné opatrenia aj na 

ostatných vodných útvaroch na toku Myjava, aby sa zabezpečila migrácia a voľný pohyb rýb 

v celom toku Myjavy 

 

Následne bude potrebné zhodnotenie účinkov nápravných opatrení od biológov, ktorí sa 

vyjadria, aký variant opatrení je z hľadiska dosiahnutia GES prijateľnejší. 

 

Treba však poznamenať, že tieto návrhy nápravných opatrení sa navrhli bez poznania resp. 

popisu dobrého ekologického stavu pre skúmaný vodný útvar. Preto bol vybratý vodný útvar 

iba s jedným špecifickým využívaním, kde bolo ľahšie odhadnúť hranicu GES (hlavne 

s dôrazom na nenarušenú migráciu ichtyofauny). Iné hydromorfologické zmeny sa tam 

nevyskytli, preto sa predpokladalo, že v iných oblastiach GES nebol podkročený. 

 

 

5.2.3 Vyjadrenie biológov k navrhnutým opatreniam na vodnom útvare SKM 0005: 

 

„Navrhnuté opatrenia (likvidácia hate pri Osuskom) resp. vybudovanie funkčného 

rybovodu síce odstránia špecifikovanú vodohospodársku stavbu avšak treba poznamenať, že 

úsek rieky Myjavy patrí k silne znečisteným úsekom. Úseky rieky Myjavy, kde sú 

monitoringové lokality patria podľa našich zistení na základe makroevertebrát do IV až 

V ekologickej triedy. Príčinou okrem komunálneho znečistenia sú aj sedimenty 

kontaminované ťažkými kovmi, prípadne inými toxickými látkami (známa havária pred 

niekoľkými rokmi, počas povodňových stavov na rieke Myjave). Tieto skutočnosti si preto 

budú vyžadovať analýzu sedimentov, podrobnejší hydrobiologický výskum aby bolo možné 

rozhodnúť do akej miery je možné tieto zdroje znečistenia a za akých finančných nárokov 

odstrániť. Záverom možno preto skonštatovať že revitalizáciou hydromorfologických 

podmienok v koryte rieky Myjavy nedôjde k zlepšeniu jej ekologického stavu. Príčinou sú 

pridružené ďalšie faktory (eutrofizácia, toxicita sedimentov).“ 

 

„Pre návrat toku do stavu blízkemu prirodzenému stavu je optimálne riešenie 

odstránenie všetkých hati, ktoré neplnia funkciu stabilizácie koryta a pod.; 

rybovod je náhradné riešenie, ale taktiež účinné, keď sa urobí dobre;“ 

 

 

„Hodnotený úsek SKM0005 

Sledovaný úsek  je súčasťou Myjavy, ktorej kvalita vody z hľadiska 

fyzikálnochemických, biologických a mikrobiologických ukazovateľov je zaraďovaná do 2 – 
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5 triedy kvality. Najbližšie monitoringové odberové miesta sú Myjava a Dojč. Tie však 

nezohľadňujú špecifiká hodnoteného vodného útvaru, vzhľadom na prítomnosť hate. 

Z hľadiska biologických prvkov kvality máje v prvom rade prehradenie negatívny dopad na 

migráciu rýb.  

Z obrázkov nie je celkom jasné ako vyzerá dno pod prehradením, čo je z hľadiska 

biologických prvkov dôležité. Vzhľadom na tvar hate je pravdepodobné, že v objekte 

dochádza k okysličovaniu vody v toku, čo by mohlo byť pozitívne z hľadiska samočistiacich 

procesov v danom úseku.  

Vybudovanie rybovodu z hľadiska rýb ako biologického prvku kvality bude mať vplyv len na 

tento prvok kvality, nepredpokladá sa  progres ostatných prvkov kvality a to aj z pohľadu 

kvality vody, ktorá sa v toku nachádza. 

Pokiaľ je pod haťou tvrdé (umelé) podložie je predpoklad (nakoľko nebol vykonaný 

prieskum), že na takomto podklade bude relatívne chudobné druhové zastúpenie bentosových 

druhov a nie je predpoklad prítomnosti makrofytov. 

V prípade podložia, ktoré umožňuje korenenie rastlín a umožňuje tvorbu biofilmov 

a prítomnosť bentických organizmov bude asi bohatšia. 

V každom prípade bude dôležité zlepšiť aj kvalitu vody v toku čo by do budúcnosti dávalo 

predpoklad aj k zlepšeniu jednotlivých biologických prvkov kvality, nielen zlepšiť migráciu 

rýb. 

Podobne úplné odstránenie hate nemusí znamenať okamžité zlepšenie z hľadiska 

biologických prvkov kvality“ 

 

 

5.2.4 Vyjadrenie ekonómov k navrhnutým opatreniam na vodnom útvare SKM 0005: 

 

Po prepočítaní jeho návrhu biokoridoru cez indexy cien stavebných prác na precenenie 

rozpočtov podľa Cenového spravodajcu z materiálu Slovenské stavebníctvo 7-9/2006, 

Technicko-ekonomické informácie pre investorov, projektantov a dodávateľov (CENOKON, 

spoločnosť s r.o. Bratislava) a zohľadnení prevodu z JKSO na KS podľa Klasifikácie 

produkcie, klasifikácie stavieb, AGROPOD a OKEC by v materiáli uvádzaná cena 3 000 tis. 

Sk z roku 2000 predstavovala v súčasnosti 4 200 tis. Sk. 

V ďalšom ponukám na porovnanie niekoľko príkladov nami realizovaných rybovodov na Ipli. 

Ide o podobne riešenia ako uvádza RNDr. Druga, teda obtokové biokoridory: 

Rybovod na hati Kubáňovo bol dokončený v roku 1998, výška H=2 m,  dĺžka L=150 m, 

náklady 2 080 tis. Sk, po prepočítaní na dnešnú cenovú reláciu je to 3 556,8 tis. Sk.  

Rybovod na hati Vyškovce nad Ipľom bol dokončený v roku 1998, výška H=2,8 m, L=61,7 

m, realizačné náklady 3 070 tis. Sk, po prepočítaní na dnešnú cenovú reláciu je to 5 249,7 tis. 

Sk. 

Rybovod na hati v Šahách bol realizovaný v roku 1996, H=3 m, L=187 m, náklady 2 082 tis. 

Sk, po prepočítaní na dnešnú cenovú úroveň by to malo byt 4 336,8 tis. Sk 

Ak vylúčime rybovod na hati Kubáňovo, kde prekonávaný výškový rozdiel je nižší ako na 

testovanej hati na Myjave a urobíme priemer nákladov na rybovody na hatiach Vyškovce 

a Šahy, ktoré sú porovnateľné s haťou na Myjave dostávame 4 793,3 tis. Sk. 

 

Návrh však obsahuje iný typ rybovodu, betónový rybovod. Náklady na takýto rybovod sú 

podstatne nižšie ako v prípade obtokového biokoridoru, no jeho funkčnosť je problematická. 

Pri stanovení ceny betónového rybovodu som použil podklady z realizovaných rybovodov 

v povodí Slatiny. Podľa podkladov kolegu projektanta zo závodu Povodie stredného Hrona 

Zvolen sú náklady na zriadenie takéhoto rybovodu nasledovné: 

Rozpočtový náklad (1bm) rybovodu pozostáva z:  
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- čerpanie vody 

- ohrádzka 

- výkopové práce  

- búracie práce - betón 

- debnenie, oddebnenie 

- betónovanie 

- dlažba z lomového kameňa do betónu 

- presun hmôt 

RN rybovodu (1bm) je cca 23 800 Sk,-. 

Keďže dĺžka rybovodu podľa podkladov ma byt 7 m, náklady na jeho zriadenie podla vyššie 

uvedeného vychádzajú 166 600 Sk. 

 

Ako príklad na porovnanie uvádzam rybovod na hati Veľké Kozmálovce na Hrone (H=7 m), 

kde predstavujú náklady na jeho vybudovanie podľa projektu, ktorý realizovala TU 

Bratislava, stav. fakul., katedra hydrotechniky 16 mil. Sk. 

 

Odborný odhad pána riaditeľa závodu Povodie Moravy Malacky na zriadenie predmetného 

rybovodu na Myjave je cca 3 mil. Sk, náklady na odstránenie hate (búracie prace, odvoz 

a likvidácia odpadu) cca 1 mil. Sk. 

Odstránenie hate, keďže jej účelom je zabezpečenie vzdutia na využitie sily vody na výrobu 

el. energie (MVE) na základe platného povolenia vodopravneho organu bude pravdepodobne 

nereálne (musela by byt min. uhradená majetková ujma majiteľovi MVE) potom 

alternatívnym riešením popri rybovode je sklz, ktorého náklady na zriadenie obsahuje 

materiál RNDr. Drugu: pri zachovaní parametrov sklzu podľa návrhu RNDr. Drugu vychádza 

cena sklzu 12 500 Sk/1 m dĺžky, pri výške 3 m je požadovaná dĺžka 120 m a cena cca 

1 500 000 Sk. Ak ide o cenovú realaciu roku 2000, súčasná cena by bola cca 2 100 000 Sk, 

takže jeho odhad je takmer presný. 
 

Vyjadrenia v kap. 5.2.3 a 5.2.4 sú uvedené doslovné citácie tak, ako boli prijaté. 

 

5.2.5 Zhodnotenie testovania 

 

Krok 7.1: Určili sme opatrenia na obnovu pomocou katalógu hydromorfologických opatrení 

a navrhli opatrenie (úplné odstránenie bariéry) 

Súvisia preukázané fyzikálne zmeny so súčasným špecifickým využitím? Áno, MVE 

Krok 7.2: „Mohlo by mať navrhnuté opatrenie (odstránenie bariéry) významný nežiaduci 

vplyv na špecifikované využitie?“ ÁNO 

Krok 8.1: Existujú ďalšie prostriedky na stanovenie prospešných cieľov? ÁNO => Opatrenie:  

vybudovanie rybochodu, resp., obtoku, resp. sklzu 
Krok 8.2: „Sú tieto ďalšie prostriedky technicky uskutočniteľné?“ ÁNO 

Krok 8.3: „Sú ďalšie prostriedky vhodnejšou environmentálnou možnosťou?“ Predpoklad: 

ÁNO 

Krok 8.4: „Sú ďalšie prostriedky neúmerne nákladné?“ Vybudovanie rybochodu je 

najlacnejším variantom, odpoveď: NIE 

Krok 8.5: „Umožnia ďalšie prostriedky dosiahnuť ciele GES?“ Vybudovanie rybovodu je 

najlacnejší variant, avšak jeho funkčnosť je problematická. Realizáciou tohto opatrenia sa asi 

GES nedosiahne. Preto by bolo vhodné prikloniť sa k vybudovaniu sklzu, resp. biokoridoru, 

ktorým by sa GES s najväčšou pravdepodobnosťou dosiahol, a tým by sme mohli zhodnotiť 

vodný útvar ako prírodný, čím by bol proces testovania dokončený. 
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6. ZÁVER 

 

Metodika ako celok je dopracovaná, aplikovaná bola na pilotnom vodnom útvare na 

Myjave. V samotnom procese testovania je nevyhnutné poznať hranice dobrého 

ekologického stavu osobitne pre každý typ povrchových vôd v rámci SR. Bez jeho 

poznania sa proces testovania a následne konečného vymedzenia vodných útvarov nedá 

uskutočniť. V súčasnosti bola vytvorená pracovná skupina pre harmonizáciu 

hydromorfologických, biologických a chemických prvkov kvality za účelom stanovenia 

dobrého ekologického stavu pre 22 typov povrchových vôd v rámci SR. Podľa 

stanovených termínov tejto pracovnej skupiny, by mali byť hranice GES pre všetky typy 

povrchových vôd stanovené do 1.7.2007. Následne po tomto termíne bude možné 

pristúpiť k procesu testovania a ku konečnému určeniu výrazne zmenených, resp. 

prirodzených vodných útvarov podľa tejto metodiky. Testovanie vodných útvarov sa bude 

realizovať vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva v úzkej spolupráci 

s ekonomickou skupinou, navrhované opatrenia budú následne konzultované 

s pracovníkmi SVP š. p. Následne do konca roku 2008 musia byť plány manažmentu 

povodí hotové, dajú sa na pripomienkovanie verejnosti, následne sa pripomienky 

zapracujú a do konca roku 2009 sa návrh opatrení predloží vláde SR na schválenie. Po 

schválení sa v roku 2010 začne program opatrení realizovať a v priebehu šiestich rokov t. 

j. do roku 2015 by sa mal realizáciou navrhnutých nápravných opatrení dosiahnuť dobrý 

stav vôd (resp. tokov s plochou povodia väčšou ako 10 km2) v rámci SR. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, apríl 2006 – máj 2007                                                           Ing. Peter Matok 


