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Niektoré značky a skratky použité v metodike 

► označenie požiadavky v metodike, ktorej dodržanie má byť skontrolované

AWB Umelý vodný útvar 
DRBMP Danube River Basin Management Plan 
DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft 
ES Európske spoločenstvo 
FIS Fish Index of Slovakia 
GES Dobrý ekologický stav 
HMWB Výrazne zmenený vodný útvar 
ICPDR International Commission for the Protetction of the Danube River 
MVE Malá vodná elektráreň 
MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
RSV Rámcová smernica o vodách 
SRZ Rada Žilina Slovenský rybársky zväz Rada Žilina 
STN Slovenský technická norma 
SVP Slovenský vodohospodársky podnik 
ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

VÚVH 
Výskumný ústav vodného hospodárstva 

Vysvetlenie niektorých špecifických termínov použitých v metodike 

Bioekologický dozor výstavby rybovodu 
Nadväzuje na funkciu „environmentálny stavebný dozor“, ktorá je zavedená 
v Európskej únii. Na Slovensku zmluvne funguje napríklad pri výstavbe diaľnic, kde 
túto funkciu môže vykonávať osoba zapísaná do zoznamu odborne spôsobilých osôb 
podľa § 55 zákona 543/2002. Má za úlohu kontrolovať environmentálne správny 
postup výstavby a v prípade zistenia environmentálneho rizika aj navrhnúť 
zastavenie výstavby vo veľmi širokom spektre činností (napr. kontrola dodržiavania 
zákonov o ochrane prírody, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 
o odpadoch, o znečistení ovzdušia, vôd a pod.). Pretože pri výstavbe rybovodu je
potrebné aplikovať len zlomok z týchto kontrolných povinností, pričom je nevyhnutné 
kontrolovať len správnosť vytvorenia ekologického prostredia pre migrujúce vodné 
organizmy, používame označenie „bioekologický dozor výstavby rybovodu“ a 
odporúčame obmedziť jeho pôsobenie len na niekoľko dní počas trvania celej 
výstavby rybovdu. 
Ichtyológ 
Osoba, ktorá je spôsobilá vykonávať ichtyologický prieskum, odoberať z vodného 
toku vzorky rýb, v primeranej miere ich kategorizovať (zaraďovať), značkovať ich, 
vydávať odborné vyjadrenia podľa jednotlivých požiadaviek tejto metodiky. 
Požadované vzdelanie: vysokoškolské biologického smeru alebo stredoškolské 
biologického smeru s 5 ročnou praxou v ichtyologickom prieskume. 
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Článok 1 - ÚVOD  
 
1.1. ÚČEL METODICKÉHO USMERNENIA  
 

Vypracovaním tohto metodického usmernenia, na základe požiadavky MŽP 
SR sekcie vôd, sa plní úloha vymedziť a definovať podmienky návrhu, výstavby a 
prevádzky rybovodov v rámci Slovenskej republiky, či už pri navrhovaní nových 
rybovodov, alebo rekonštrukcii starých nefunkčných rybovodov. Týmto usmernením 
sa má zároveň  zjednodušiť a uľahčiť navrhovanie, realizácia a overenie správnej 
funkcie zariadení umožňujúcich obnovenie migrácie rýb. Metodika zahrňuje vo 
svojich článkoch najdôležitejšie postupy a princípy, ktorých dodržanie zabezpečí 
požadovanú funkčnosť navrhovaných rybovodov podľa najnovších teoretických 
i praktických poznatkov z oblasti rybárstva, hydrológie a ichtyológie.  

Nadväzuje a po odbornej stránke dopĺňa v minulosti publikovanú prácu, 
„Spriechodňovanie vodných tokov“, spoluautora tohto metodického usmernenia 
RNDr. Vladimíra Drugu, ktorá bola spracovaná pre účely ŠOP SR.  

 
Snaha využívať vodné prostredie ako zdroj energie sprevádza celé ľudské 

dejiny. Už v mezolite praveký človek používal k lovu migrujúcich rýb ploty a koše z 
prútia, ktorými prehradil rieku. Tieto rybie pasce však nemali na prostredie tečúcich 
vôd žiadny vplyv. Do konca dvadsiateho storočia však trvalé prekážky v tokoch 
spôsobili izoláciu riek, v dôsledku čoho vymizli cenné druhy rýb, napr. losos, vyza, 
jeseter ruský. Aj preto v súčasnosti Slovensko napĺňa požiadavky RSV 2000, kde 
hlavnou úlohou je spriechodnenie tokov v rámci optimalizácie ich ekologického stavu. 
Výstavba kvalitných rybovodov v podstatnej miere prispeje ku splneniu tejto úlohy.  

V minulosti postavené rybovody preferovali svojimi parametrami výrazných 
migrantov (lososy, jesetery).  Dnes už platí zásada, že rybovod musí byť priechodný 
pre všetky druhy rýb, žijúcich v danom toku. Treba si uvedomiť, že migrácia 
neznamená len pohyb veľkých rýb na neresiská, ale tiež presuny druhovo a 
veľkostne špecifických zložiek spoločenstiev za potravou a úkrytom. 

Optimálnu funkciu rybovou charakterizujú Cowx a Welcome (1998) 
nasledovne: "Rybovod by mal byť ľahko prekonateľný pre všetky migrujúce druhy, 
vrátane menej schopných plavcov. V rybovode by mali byť úkryty pre odpočinok 
vzhľadom k vysokým rýchlostiam prúdenia. Rybovod by mal byť plne funkčný celý 
kalendárny rok za rôznych prietokov, teploty a nasýtenie vody kyslíkom. Musí 
umožniť návrat rýb na pôvodné pozície, ak boli znesené po prúde záplavovou vlnou. 
Rybovod by mal tiež poskytovať úkryt a priestor lokálne obvyklému množstvu 
migrujúcich rýb počas reprodukčných alebo potravných migrácií.“ 

Quigley a Harper (2006) uvádzajú moderné poňatie priechodnosti pre 
migrujúce ryby, založené na No Net Loss (NNL) koncepcii. Tá udáva, že účinné 
opatrenia musia na toku zabezpečiť pôvodnú produkciu rýb, a teda úplnú obnovu 
ekosystému. 

 
Zabezpečenie priechodnosti dlhoročne izolovaných úsekov tokov pre 

migrujúce organizmy je jedným z kultúrnych prejavov spoločnosti s vysokou úrovňou 
ekologickej politiky. Toto je možné riešiť na úrovni súčasného poznania 
transparentnosťou roztriešteného toku (Castro – Santos et al., 2009), čo znamená 
prekonanie priečnej prekážky bez zdržania, strát energie, stresu, zranenia a iných 
negatívnych vplyvov, znižujúcich pohodu rybieho jedinca. 
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Toto metodické usmernenie má slúžiť ako podklad pre projektantov vodných 
stavieb na návrh a projekciu rybovodov pre orgány a organizácie vyjadrujúce sa 
k naprojektovanej vodnej stavbe a následne pre orgány štátnej vodnej správy 
v posudzovacom, schvaľovacom a monitorovacom procese vodných stavieb.   
 
 
1.2. PROBLÉM MIGRAČNÝCH BARIÉR NA TOKOCH 
Pri využití vody tečúcej v tokoch na odbery a výrobu energie využitím hydraulického 
spádu pomocou hatí, stupňov, priehrad a vodných elektrární alebo vybudovaním 
protipovodňových opatrení dochádza k prerušeniu pozdĺžnej spojitosti riek a 
habitatov umelo vybudovanými prekážkami, a tým k zamedzeniu migrácie rýb. 
Podrobne sú rôzne typy prekážok na tokoch uvedené v prílohe č. 2.  
Tieto prekážky definované ako súčasť hydromorfologických zmien trvalo obmedzujú 
voľný pohyb rýb a vodných organizmov a sú jednou z hlavných príčin narušenia 
ekosystému tokov. Ide o veľmi závažný problém vodného hospodárstva. Trvalým 
narušením kontinuity toku bez možnosti umožnenia migrácie rýb je ohrozená veľkosť 
populácií rôznych druhov rýb, ako aj ich druhové zloženie. Vznikajú izolované úseky 
tokov, v ktorých dochádza k trvalým zmenám a poškodeniam pôvodného životného 
prostredia organizmov. Podrobne sú existujúce migračné bariéry na tokoch uvedené 
v mape - prílohe č. 3. 
 
Jednoduchá schéma problému vzniknutého umiestnením priečnej prekážky na 
toku 

 
Obr. 1 Situácia pred postavením prekážky 

 

 
Obr. 2 Situácia po postavení prekážky 
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Obr. 3 Situácia po postavení rybovodu 

 
1.3. ÚČEL RYBOVODU 
Priechod pre ryby, mihule a ďalšie vodné živočíchy (ďalej rybovod) je stavba 
náhradného vodného prúdu, umožňujúca rybám a ďalším vodným živočíchom 
bezpečne prekonať migračnú bariéru proti prúdu aj po prúde.  
 
Nemá byť stavaný za vodohospodárskym účelom prevedenia vody, ale za 
ichtyologickým účelom umožnenia preplávania rýb, a to predovšetkým proti prúdu 
toku. Musia byť navrhované a budované tak, aby v žiadnom prípade neohrozili, ani 
neznížili funkčnosť protipovodňových opatrení. 
 
Ako biologická stavba musí umožniť : 
 – každoročnú protiprúdovú neresovú migráciu sťahovavých rýb na neresiská vo 
vyšších úsekoch toku, odkiaľ sa po rozmnožení opäť posúvajú späť dole tokom, 
 – neustálu celoročnú migráciu za lepšími potravnými možnosťami alebo biotopmi, 
 – návrat rýb na pôvodné stanovište v prípade strhnutia povodňovými vodami pod hať 
alebo znovuosídlenie areálu po znečistení toku (repatriačné a kompenzačné 
migrácie), 
 – rozširovanie výskytu druhov vodných živočíchov (okupačná migrácia). 
 
Poznámka: Ak sa ryby nemôžu kvôli bariére neresiť vo vyšších polohách, buď sa 
nerozmnožia vôbec, alebo nakladené ikry či rybia mlaď zahynú kvôli nevhodným 
životným podmienkam. Pod prehradením toku dochádza k prehusteniu rýb tiahnucich 
k neresiskám, k stratám z neplnohodnotného neresu a rozmnožovania. 
Nepriechodná bariéra spôsobuje rozpad rybej populácie na dve menšie, čím sa 
zmenšuje možnosť výmeny genetického materiálu, znižuje sa reprodukčná 
schopnosť populácie a deformuje druhová diverzita a populačná hustota. 
Zamedzenie migrácií spôsobuje tiež zníženie hustoty populácií tých druhov, ktoré 
majú neresiská povyše hatí, znižuje prirodzenú produkciu rýb pod a nad haťami, a 
v dôsledku toho aj znižuje početnosť rýb pod a nad haťami.  
Negatívny dopad priečnych bariér na spoločenstvá rýb však možno minimalizovať 
výstavbou účinných rybovodov, ktoré umožnia ako reprodukčnú, tak genetickú 
prepojenosť populácií v pozdĺžnom profile toku. Pri spriechodnení každej bariéry ide 
teda o veľký prínos z hľadiska rybárstva, ochrany prírody, ale aj o trvalo udržateľné 
využívanie vodných tokov. 
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1.4. FUNKČNOSŤ RYBOVODU 
 

Kvalitatívna (druhová) funkčnosť: Aby mohol byť rybovod pokladaný za 
kvalitatívne funkčný, musí po celej trase svojho koryta plne vyhovovať všetkým tu 
žijúcim autochtónnym druhom rýb – tzv. cieľovým druhom, ktoré určí ichtyológ vo 
svojom vyjadrení alebo správe.  

Celá spriechodnená migračná bariéra môže byť považovaná za kvalitatívne 
(druhovo) úplne priechodnú až v prípade, keď cez ňu dokázateľne prejde samčí aj 
samičí jedinec každého z miestnych cieľových rybích druhov, ktoré určil ichtyológ vo 
svojom posudku. 

Migračná bariéra môže byť aj po vybudovaní rybovodu považovaná za úplne 
nepriechodnú, pokiaľ cez ňu neprejdú samčie alebo samičie jedince žiadneho 
z miestnych rybích druhov.  

Migračná bariéra môže byť aj po vybudovaní rybovodu považovaná za čiastočne 
nepriechodnú, resp. čiastočne (selektívne) priechodnú vo všetkých ostatných 
prípadoch, teda ak ňou prejdú len niektoré jedince alebo len niektoré z miestnych 
rybích druhov, alebo prejdú len pri niektorých prietokoch.  

To často znamená riešiť aj najmenej zdatné malé druhy alebo naopak rozmerovo 
najväčšie cieľové druhy a jedince, a to aj počas veľkých, alebo naopak najnižších 
prietokov prehradeného hlavného toku. Rozhodujúce druhy pre stanovenie tohto 
kritéria určí ichtyológ vo svojom ichtyologickom posudku 

 
Za kvantitatívne funkčné spriechodnenie sa pokladá také, ktorým prejde pri 

rozšírenom monitoringu nad prekážku aspoň 70 % zo všetkých rýb označených a 
vrátených do toku pod prekážkou (podrobnejšie v článku 4 a v prílohe 10.2). 
Pri prejdení viac ako 20 % a menej ako 70 % rýb označených a vrátených do toku 
pod prekážkou je spriechodnenie kvantitatívne čiastočne funkčné. Túto čiastočnú 
nepriechodnosť je potrebné riešiť a stav napraviť podľa článku č. 4, bod 4. 
Pri prejdení menej ako 20 % označených rýb a vrátených do toku pod prekážkou je 
spriechodnenie ako celok nefunkčné. 

 
Podmienok funkčnosti rybovodu je veľa, lebo nároky na parametre rybovodu sú 

v závislosti od rôznych druhoch rýb rôzne (podrobne v prílohách 7.2 až 7.6). 
Čiastkových riešení jednotlivých častí rybovodu je teda zákonite tiež veľa: 

 Riešenie dolného výtoku: Pre privábenie čo najväčšieho množstva (percenta) 
migrujúcich rýb ku rybovodu treba podľa článku 3.1 dobre navrhnúť: 

 – lokalizáciu výtoku (vstupu rýb) tesne pod migračnou bariérou alebo do najbližšieho 
oddychového miesta rýb, 
 – veľkosť hlavného vábiaceho signálu – silu trvalého aj nadlepšujúceho sezónneho 
prietoku rybovodu, 
 – pomocné vábiace prvky (napr. vábiaci vodopádik na prilákanie rýb, umelé 
koncentrovanie prúdu vytekajúceho z rybovodu do rieky). 

 Riešenie koryta: Pre prevedenie všetkých rýb (ktoré ho nájdu) vlastným korytom 
rybovodu, treba podľa článkov 3.2 a 3.3 správne navrhnúť:  

 – minimalizáciu turbulencie vody (dosiahnuť „hladký“ nespenený prúd),  
 – rýchlostné tiene s oddychovými rýchlosťami prúdenia v každom úseku rybovodu,  
 – maximálnu rýchlosť vody len v zúžených miestach, priechodnú pre miestne ryby  
    a mihule,  
 – pre miestne ryby dostatočnú hĺbku vodného koridoru po celej trase rybovodu,  
 – pre miestne ryby etologicky (pocitovo) dostatočnú šírku koryta aj priechodových 
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otvorov v spomaľovacích prvkoch (v priečnych prepážkach, medzi balvanmi... ),  
 – rozloženie oddychových zátočín alebo bazénov,  
 – prírodne pôsobiacu povrchovú úpravu koryta vrátane balvanovitých úkrytov, 
 – dostatočnú svetlosť koryta,  
 – možnosť údržby,  
 – na niektorých „rekreačných“ riekach aj možnosť splavenia turistických člnov atď.  

 Riešenie horného vtoku: Pre zaistenie požadovaného množstva vody 
v rybovode a výstupu rýb z neho treba podľa článku 3.4 správne navrhnúť: 

 – dostatočné rozmery vtokového otvoru do rybovodu,  
 – vertikálnu polohu vtokového otvoru do rybovodu voči rôznym prevádzkovým 
hladinám v zdrži (aby bol rybovod neustále plný),  
 – ochranu vtokového otvoru aj rybovodu pred prelievaním veľkými vodami (hradenie 
otvoru zhora) a pred veľkými plaveninami ohrozujúcimi prepážky (dostatočne 
vzdialené predsadené hrubé hrablice, hradenia alebo norné steny). 

 

Článok 2 – ICHTYOLOGICKÉ PODKLADY PRE NAVRHOVANIE RYBOVODOV 

 
2.1. URČENIE RYBIEHO PÁSMA 

Rybie pásma sú základným podkladom pre navrhovanie rybovodov (podrobne sú 
rybie pásma charakterizované v prílohe č. 1.1). U rýb totiž schopnosť prekonávať 
prekážky zodpovedá aj prostrediu, v ktorom žijú a ktorému sa prispôsobili. Tak ako sa 
prúdenie rieky prirodzene upokojuje v smere toku, analogicky by sa malo v smere 
toku navrhovať pokojnejšie vodné prostredie rybovodu. Preto sa smerom dolu tokom 
sprísňujú podmienky pre vytvorenie pokojného vodného prostredia v náhradnom 
migračnom koridore.  

►Pri návrhu koryta každého rybovodu musia byť splnené podmienky 
prislúchajúce miestnemu rybiemu pásmu (uvedené predovšetkým v článku 3.3 a 
v súhrnnej tabuľke limitov v článku 3.5).  

Rybie pásmo určí ichtyológ z tabuľky 1.4 (príloha č. 1.2) a mapy (príloha č. 1.3) 
Zaradenie vodných útvarov SR do rybích pásiem, alebo v prípade požiadavky 
štátnych orgánov životného prostredia ichtyologickým prieskumom. V prípade 
výstavby novej MVE je podľa „Prílohy č. 1 k Usmerneniu MŽP SR ku Koncepcii 
využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“ požadované 
od investora zabezpečenie ichtyologického prieskumu, ak nebol realizovaný 
v posledných troch rokoch. 

 
 

2.2. URČENIE CIEĽOVÝCH DRUHOV RÝB  
Potreba rýb migrovať je rôznorodá, preto pri riešení rybovodu je vhodné poznať 

tie biologicky rozhodujúce (cieľové) druhy rýb, pre ktoré je v danom úseku 
spriechodnenie najdôležitejšie. Z tohto dôvodu je často potrebné podmienky pre 
navrhovanie rybovodov, prislúchajúce miestnemu rybiemu pásmu, spresniť podľa 
potrieb biologicky rozhodujúcich miestnych migrantov. Tie musí určiť ichtyológ 
v ichtyologickom vyjadrení alebo správe.  

Napríklad aj úspešnosť nájdenia vstupu do rybovodu kolíše v závislosti na veľmi 
rôznorodých prietokových pomeroch a ichtyológ musí vybrať, pri ktorých prietokových 
pomeroch to majú mať ryby najľahšie (spravidla by to malo byť pri tých prietokoch, 
kedy migruje najviac cieľových druhov rýb). Napr. ak ichtyológ určí za cieľové 
pstruhy, treba rybovod prispôsobiť prietokom spravidla okolo Q330 – Q355. Ak ichtyológ 
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určí za cieľové druhy, ktoré majú najpočetnejšiu migráciu napr. v apríli–máji, treba 
rybovod prispôsobiť prietokom spravidla okolo Q90 – Q180. Optimálne riešenie pre 
všetky ryby, keď toky majú prirodzené kolísanie hladín aj 1 m, neexistuje. Pri každom 
riešení to budú mať ryby v niektorých obdobiach ľahšie a niektorých ťažšie, a je na 
ichtyológovi, ktoré to budú.  

Podobne ak napr. ichtyológ určí ako cieľové aj málo zdatné druhy rýb, musia byť 
kvôli nim adekvátne zmenšené rýchlosti. Ak určí ako cieľové aj rozmerovo veľké 
druhy rýb, rybovod musí mať adekvátne zväčšené vodné prostredie.  

Podobne aj odborník ŠOP SR môže určiť ako cieľový niektorý zriedkavý, ale 
chránený druh ryby a požadovať rybovod optimalizovaný napríklad aj pre málo 
zdatné non-migranty s veľmi malou početnosťou.  

V takýchto prípadoch pre určenie potrebných parametrov je možné použiť tabuľky 
z príloh č. 7.3.2 (tab. 7.1 Plavecké rýchlosti našich druhov rýb) a č. 7.6. (tab. 7.5 
Rozmery rýb). Podrobne je problematika cieľových druhov rýb popísaná v prílohe 
č. 7. 

 

2.3. VYBRANÉ VÝSLEDKY ICHTYOLOGICKÉHO PRIESKUMU, 
POTREBNÉ PRE NÁVRH RYBOVODU 

 
Podľa „Prílohy č. 1 k Usmerneniu MŽP SR ku Koncepcii využitia hydroenergetického 
potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“ sa okrem rešpektovania všeobecných 
zásad a hlavných kritérií posudzovania a hodnotenia, uvedených v tomto usmernení, 
požaduje od investora splnenie podmienky zabezpečenia ichtyologického prieskumu, 
ak nebol realizovaný v posledných troch rokoch. 
Pri vykonaní ichtyoprieskumu za účelom projekčnej prípravy MVE je vykonávateľ 
ichtyologického prieskumu povinný vypracovať záverečný stručný dodatok ku 
klasickej ichtyologickej správe, zrozumiteľný pre ďalších účastníkov procesu prípravy 
MVE – pracovníkov štátnych orgánov životného prostredia, projektantov, 
posudzovateľov EIA, špecialistov ŠOP SR. 
Stručný dodatok s nadpisom „Vybrané výsledky ichtyologického prieskumu, potrebné 
pre návrh rybovodu“ musí obsahovať: 
1. Vymenovanie cieľových druhov rýb v zmysle článku 2.2 metodiky, pre ktoré je 
treba migračnú bariéru spriechodniť čo najoptimálnejšie. Vymenovanie cieľových 
druhov rýb je potrebné aj v prípade požiadavky spriechodniť migračnú bariéru pre 
všetky druhy (aj pri spriechodnení pre všetky druhy sa treba rozhodnúť, od ktorého 
migračného obdobia a jeho typických vodných stavov sa má odvodiť napr. výškové 
posadenie výtoku, prípadne aj vtoku rybovodu); názvy druhov majú byť aj 
v slovenčine;  
2. Vyjadrenie o prípustnosti alebo neprípustnosti skokov v rybovode v zmysle 
článku 3.3.2 (napr. stačí stručné konštatovanie: neprípustné sú vodopádové riešenia 
v rybovode, vyžadujúce od rýb prekonávanie prekážky skokmi); 
3. Osobitné vymenovanie (zdôraznenie) rozmerovo najväčších, prípadne rýchlostne 
najslabších miestnych druhov rýb (najlepšie aj uviesť ich rozmery z prílohy 7.6 
tab. 7.5 a návrhové kritické rýchlosti z prílohy 7.3.2 tab. 7.1, alebo priamo uviesť 
napr. zväčšené rozmery prietokových otvorov a hĺbky vody podľa tabuľky 3.5.2);  
4. Odporučenie možností navedenia – privábenia rýb ku vstupu do rybovodu 
v zmysle článkov 3.1.1 až 3.1.7, ktoré preferuje vykonávateľ ichtyoprieskumu 
(prípadne odporučenie poradia vhodnosti lokalít pre umiestnenie vstupu, poradia 
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vhodnosti rôznych možností a kombinácií sezónneho nadlepšenia výtoku z rybovodu, 
potrebu zosilnenia alebo zoslabenia iných vábiacich signálov a podobne);  
5. Odporučenie poradia biologicky najvhodnejších typov rybovodov v zmysle 
článku 3.2.2 podľa názoru vykonávateľa ichtyoprieskumu ;  
6. Odporučenie rozmerov rybovodu a prírodných prvkov v jeho koryte v zmysle 
článkov 3.3.4 a 3.3.5 podľa názoru vykonávateľa ichtyoprieskumu;  
7. Odporučenie potreby ochrany pred strhnutím pod migračnú bariéru cez hať a cez 
turbíny v zmysle článku 3.4.2 podľa názoru vykonávateľa ichtyoprieskumu. 
 

Článok 3 – NAVRHOVANIE RYBOVODU  

 
3.1. NÁVRH DOLNÉHO VÝTOKU Z RYBOVODU (navedenie – privábenie rýb ku 
vstupu do rybovodu)  

Navedenie (privábenie) rýb ku vstupu do rybovodu je podstatnou, ale pritom 
často zanedbávanou úlohou pri spriechodnení migračnej bariéry. Migrujúce ryby sú 
totiž spravidla vedené inými prírodnými signálmi mimo vstupný priechod do 
rybovodu. Pritom žiadna ryba, ktorá nenájde vstup do rybovodu, nemôže prekonať 
ani migračnú bariéru. Preto sa pri hodnotení účinnosti spriechodnenia môže 
v niektorých prípadoch hodnotiť nielen celková priechodnosť migračnej bariéry, ale 
osobitne priechodnosť samotného koryta rybovodu a osobitne účinnosť atraktivity 
vstupu do rybovodu, teda aká časť rýb je ho schopná v konkrétnej hydrologickej 
situácii nájsť. 

Navedenie rýb do rybovodu sa dá ovplyvniť správnym umiestnením vstupu rýb ku 
hlavnému vábiacemu prúdu (prípadne zvýšením počtu vstupov) a čo najvýraznejším 
zosilnením signálu vábiaceho prúdu vytekajúceho z rybovodu (trvalým alebo aj 
sezónnym prietokom, jeho umelým zrýchlením, tiež akusticko-optickými signálmi). 

 

3.1.1. Umiestnenie vstupu rýb  

 

Umiestnenie vstupu pri celokorytových typoch migračných priechodov 

Tento diskutabilný problém navedenia rýb neexistuje pri celokorytových typoch 
rybovodov (pri bezprepážkovom bystrinnom balvanitom sklze alebo prepážkovom 
bazénovom priechode na celú šírku hlavného toku), kde je navedenie rýb prirodzene 
100-percentné, lebo rybovod zaberá celú zavodnenú šírku koryta a ryby nemajú kam 
zablúdiť. 

►Preto pri každej migračnej bariére do výšky cca 2 m treba, aby navrhovateľ 
prioritne preukázal riešenie vybudovania celokorytového rybovodu. Až v prípade 
odborného zdôvodnenia nereálnosti celokorytového typu rybovodu by sa malo 
pristúpiť ku riešeniu rampových alebo obtokových typov rybovodov. 

(Poznámka: Celokorytové typy sú realizovateľné len pri malom prevýšení bariéry do 
cca 2 m, napr. na nízkych hatiach pri derivačných MVE, pri dosypaní starých riečnych 
stupňov a podobne. Zároveň by to nemali byť extrémne rozkolísané toky, kde by veľké vody 
pretekali rybovodom aj počas hlavného ťahu rýb.) 

 
Umiestnenie pri rampových a obtokových typoch migračných priechodov 
Pri veľkom prevýšení bariéry, napr. pri všetkých haťových elektrárňach alebo 

vysokých riečnych stupňoch prehradzujúcich a zavzdúvajúcich rieku, sú možné len 
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rampové a obtokové typy priechodov. Práve pri nich je mimoriadne dôležité a 
spravidla aj komplikované naviesť – privábiť migrujúce ryby do rybovodu. Pri dosiaľ 
postavených rybovodoch najmä na širších tokoch tento faktor najčastejšie a najviac 
znižuje percento rýb, ktoré prekonajú migračnú bariéru.  

Pri umiestňovaní vstupu rýb do rybovodu treba dodržať nasledujúce pravidlá: 
►dolný výtok z obtokového alebo rampového rybovodu, ktorý je pre ryby vstupom do 
rybovodu, je potrebné umiestniť rybám „do cesty“ – teda: 
► do okraja hlavného prúdu rieky, vytekajúceho z bariéry (čo je najfrekventovanejšia 
trasa rýb migrujúcich k bariére), alebo  
►do zhromažďovacieho miesta rýb oddychujúcich pod migračnou bariérou, pričom: 
►výtok z rybovodu má byť vždy tesne pod migračnou bariérou – najlepšie do 10 m 
(vo výnimočných prípadoch – ale len pri väčších riekach – maximálne do 30 m) pod 
mechanickou bariérou, resp. pod zónou nepriechodnej búrlivej a spenenej vody. 
 
Obr. 4, 5, 6, 7 – príklady správneho umiestnenia vstupu do rybovodu v úrovni migračnej bariéry, nie 
poniže nej 

 
Obr. 4 (podľa Handbuch Querbauwerke 2005)                Obr. 5 (podľa Larinier 1992b) 

 
Obr. 6 (podľa Larinier 1992b)                          Obr. 7 (uvedené v DWA-M 509 foto: Dumont) 

 
Umiestnenie vstupu do rybích rámp a obtokov na riečnych stupňoch s MVE 
►Pri spriechodňovaní MVE by mal výtok z rybovodu prednostne ústiť do odtokového 
kanála hneď pod výtokom z turbín, (najlepšie do 10 m, pri väčších riekach maximálne 
do 30 m, avšak už pod zónou spenenej vody, vodných valcov a búrlivého prúdenia –
 obr. 8 a 9 a schéma č. 1). Väčšinu roka (priemerne až cca 270 z 365 dní v roku) totiž 
vyteká z migračnej bariéry MVE len jediný prúd, a to z výtoku strojovne MVE. 
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Odtiaľto by vodná cesta rýb mala stúpať rybovodom popri jednej alebo druhej strane 
strojovne MVE na hornú hladinu.  

                       
 Obr. 8 (podľa Larinier 1992b)                                              Obr. 9 (podľa Adam 2014) 
 

►Pri projektovaní spriechodnenia migračnej bariéry, ktorá je diskutabilná z hľadiska 
navedenia rýb, by bolo vhodné dať vypracovať 2D matematický model smerov a 
rýchlostí prúdenia vody pod migračnou bariérou (podrobnejšie v prílohe č. 6.2). 
Z modelu by sa dali určiť vábiace prúdy v hlavnom toku pod migračnou bariérou – sú 
to spravidla okraje najrýchlejších prúdnic.  

Najväčší migračný tlak rýb bude v obdobiach neresových migrácií, preto sa 
odporúča zohľadniť hydraulické modely s vodnými stavmi typickými pre migračné 
obdobia a vodné stavy cieľových druhov rýb. Napríklad treba rozhodnúť, či 
uprednostniť typické „jarné“ hladiny a prúdenie pri Q90 – Q180 alebo typické „jesenné“ 
hladiny a prúdenie pri Q330 – Q355. Najvhodnejšie je, keď o cieľových druhoch a 
cieľových časových obdobiach najpočetnejších migrácií rozhodne ichtyológ vo 
svojom vyjadrení alebo správe. Podľa toho rozhodne projektant o zodpovedajúcich 
cieľových prietokoch a hladinách.  

Ak z takto umiestneného výtoku z rybovodu bude voda prúdiť do okraja 
najrýchlejšej prúdnice v rieke, je veľká pravdepodobnosť, že ryby, migrujúce počas 
neresových ťahov zásadne proti hlavnému prúdu (po jeho pomalších okrajoch), pri 
plávaní „zacítia“ aj prúd vytekajúci z rybovodu a pri opakovaných pokusoch 
o prekonanie migračnej bariéry si možno vyberú práve túto ľahšiu cestu hore prúdom 
rybovodu. 

 Z hydraulického modelu by sa dali odhadnúť aj zhromažďovacie miesta rýb, ktoré 
po neúspešnej snahe o prekonanie migračnej bariéry budú oddychovať v najbližších 
výrazne spomalených zákutiach susediacich s hlavným prúdom. Spravidla pôjde 
o rýchlostné tiene vedľa silného prúdu rieky poniže vývaru MVE alebo o úzke zóny 
pri brehoch hlavného toku (obrázky v prílohe 6.2). Ak z takto umiestneného výtoku 
z rybovodu bude voda prúdiť do okraja najrýchlejšej prúdnice, je veľká 
pravdepodobnosť, že oddychujúce ryby zláka na ľahšiu cestu hore prúdom rybovodu. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Poznámka: Pri MVE si treba uvedomiť, že len počas väčších prietokov rieky (spravidla nad Q90d) 

prepadá menší prúd vody aj cez hať MVE. Vtedy sa môže časť rýb zhromažďovať aj v spodnej 
pokojnejšej časti vývaru pod haťou – pod zónou spenenej vody. (Vtedy sa treba pokúsiť o ich 
prilákanie akusticko-optickým signálom podľa článku 3.1.6.)  
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Obr. 10 Ukážka 2D matematického modelu rýchlostného poľa pod migračnou bariérou s MVE, odkiaľ 

vyteká rozhodujúci vábiaci prúd. Vstup do rybovodu by sa mal umiestniť do najväčšej predpokladanej 
koncentrácie migrujúcich rýb, prípadne do predpokladaných oddychových zón v jej blízkosti (obrázok 
Slavík a kol. 2012 a Envisys s.r.o.). 

 

  
Obr. 11 V prípade spriechodnenia haťovej MVE je podľa českej (Slavík a kol. 2012) aj britskej (Clay 
1995) metodiky najefektívnejším umiestnením vstupu do rybovodu pre lososovité aj kaprovité ryby tzv. 
zberná galéria, čo je dolný úsek koryta rybovodu priečne umiestnený priamo nad výtokom zo saviek 
turbín, pričom z každej komory galérie je výtokový otvor (vstup pre ryby) hradidlami otváraný podľa 
aktuálnej úrovne hladiny dolnej vody pod MVE.  
Vľavo: Schéma výtoku zo saviek turbín, nad ktorým je potrubie privádzajúce „vábiaci“ prietok, nad ním 
je komora zbernej galérie (spodný úsek rybovodu s jedným zo vstupov). Vpravo: Rýchlostné pole vo 
výtoku z turbín: najpokojnejšia voda je hneď nad výtokom, kde je optimálne umiestnenie vstupu do 
rybovodu (obrázok Slavík a kol. 2012). Použiteľné len v prípade, že fialovo podfarbený hlavný prúd 
vody vytekajúci z MVE je pre tunajšie ryby priechodný – teda cesta k rybovodu nesmie viesť cez 
spenený, turbulentný prúd vody, prekračujúcej limit rýchlosti pre bystrinné rybovody.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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►Pri jednoduchších situáciách môže najúčinnejšie miesto vstupu rýb do 
rybovodu určiť priamo (bez hydraulického modelu) ichtyológ vo svojom vyjadrení 
alebo správe (na základe konzultácie s projektantom o odhade vábiacich prúdov 
v hlavnom toku pod migračnou bariérou). 

 
►Až po zistení optimálneho umiestnenia vstupu do rybovodu je možné navrhnúť 

trasu výstupu rýb cez migračnú bariéru podľa článku 3.1.3. 
 
3.1.2. Zvýšenie počtu rybovodov na širokých migračných bariérach 

 
Od veľkosti rieky závisí šírka migračnej bariéry, ktorá je spravidla ešte väčšia ako 

šírka pôvodnej rieky (šírka migračnej bariéry sa získa z výkresu alebo z technickej 
správy projektu migračnej bariéry). 
►V prípade spriechodňovania migračnej bariéry širšej ako 100 m by bolo vhodné 
zvážiť okrem jedného rybovodu (so vstupom pri výtoku z MVE) aj vybudovanie 
druhého rybovodu v strede rieky. Jeho umiestnenie by bolo optimálne podľa 
identifikácie vábiacich prúdov a potenciálnych trás rýb (článok 3.1.1), napr. v strede 
koryta v pilieri hate ako bazénová rampa (v horšom prípade pri opačnom brehu ako 
obtoková bystrina alebo bystrinná rampa). 
 
3.1.3. Následný výber možných trás rybovodu 
 

Rybovod musí byť umiestnený tak, aby sa dosiahlo čo najefektívnejšie navedenie 
rýb do vstupu pomocou vodného prúdu a doplnkových navádzacích impulzov. 
(V súvislosti s navedením rýb rieši tento článok len spôsoby umiestnenia rybovodu. 
Silu navádzacích signálov podrobne riešia nasledujúce články 3.1.4 až 3.1.6). 

 
1) Optimálne umiestnenie na strane MVE 

►Vstup pre tiahnuce ryby, čiže výtok z obtokového aj z rampového rybovodu, musí 
pri širšej rieke (so šírkou migračnej bariéry nad cca 20 m) vždy ústiť do okrajového 
prúdu v spodnej upokojenej časti výtoku pod turbínami MVE (najlepšie do 10 m pod 
bariérou). Tam pud ženie najviac rýb migrujúcich proti hlavnému prúdu rieky (ktorý 
väčšinu roka vyteká len z MVE). Dôležité je, aby vstup nebol schovaný v spenenej 
víriacej vode, ale aby bol pre ryby dobre viditeľný a citeľný – teda v mieste, kde býva 
v čase všetkých najpočetnejších (neresových) ťahov upokojená voda bez silného 
spenenia a turbulencií.  

Vstup rýb je približne rovnako vhodný po oboch stranách vývaru, preto sú vhodné 
tri trasy rybovodu: A) obtok bariéry mimo koryta rieky, B) vnútrokorytová rampa medzi 
MVE a haťou, C) vnútrokorytová rampa medzi MVE a protipovodňovou hrádzou 
(schéma č. 1). 

A) V prípade obtoku bariéry mimo koryta rieky musí náhradný vodný koridor 
plynule stúpať z prehĺbenia rieky cez najviac navýšený breh pri migračnej bariére 
MVE (často je to protipovodňová hrádza). Preto je výhodné predĺžiť dolný úsek 
rybovodu veľkou „zachádzkou“ smerom dolu prúdom a vysokopoloženú bariéru MVE 
míňať v menšej hĺbke (výhodné pre svetlosť koryta rybovodu aj pre ekonomickosť 
výstavby). Pre ryby najvhodnejší typ obtokového rybovodu je bezprepážková bystrina 
so zreteľným meandrovaním. Obtokovým pobrežným rybovodom je možné obísť 
akúkoľvek vysokú migračnú bariéru (pri extrémnych prevýšeniach treba postupovať 
podľa nasledujúceho bodu 3). 

B) V prípade vnútrokorytovej rampy medzi MVE a haťou je nutná priama, pomerne 



  

19 

 

úzka a krátka trasa rybovodu. Preto je tu spravidla možná len strmšia bazénová 
rampa s brzdiacimi prepážkami. Oproti typom A) aj C) má mierne vhodnejšie 
umiestnenie vstupu pre ryby, lebo priamo „obslúži“ nielen ryby hľadajúce priechod po 
vnútornom okraji hlavného prúdu pod MVE, ale aj časť rýb hľadajúcich priechod 
popod hať (čo je pravdepodobné najmä v čase prietokov rieky nad Q90, teda aj počas 
jarných neresových ťahov väčšiny rýb). 

C) Vnútrokorytová rampa medzi MVE a protipovodňovou hrádzou má rovnaké 
vlastnosti ako typ B, len má o niečo menej vhodné umiestnenie vstupu pre ryby, lebo 
priamo „obslúži“ len ryby hľadajúce priechod po vonkajšom okraji hlavného prúdu 
pod MVE. 

Vnútrokorytové rampy (B, C) nie sú vhodné v prípade mnohometrového 
prevýšenia hladiny rieky nad a pod bariérou, kedy je nutný dlhší obtok podľa bodu A). 

 

 
Schéma č. 1 Optimálne trasovanie rybovodu cez bariéru po stranách MVE. Horný koniec 

rybovodu musí ústiť do prúdiaceho úseku zdrže s minimálnou reoaktívnou rýchlosťou 

0,2 m.s-1 (pri hlavátke minimálne 0,3 m.s1). 

 
2) Menej vhodné riešenie na opačnom brehu – prípustné len na užších tokoch! 
►Ak optimálne umiestnenie rybovodu na strane elektrárne nie je možné, výstavbu 

migračnej bariéry (napr. novej hate MVE) nie je vhodné povoliť.  
Výnimkou môžu byť rybovody spriechodňujúce už existujúce bariéry, kde aj menej 

účinný rybovod je oveľa lepším riešením ako žiaden rybovod. Výnimkou tiež môžu 
byť rybovody na užších tokoch so šírkou migračnej bariéry do cca 20 m, kde sa 
predpokladá pomerne väčšia úspešnosť nájdenia vstupu do rybovodu pri blúdení rýb 
pod bariérou (šírka migračnej bariéry sa dá zistiť z jej projektu). 

Núdzovým riešením je v takýchto prípadoch umiestnenie vstupu rybovodu na 
opačný breh, ale čo najbližšie k migračnej bariére a k výtoku z MVE (schéma č. 2), 
do podružného zhromažďovacieho miesta oddychujúcich rýb, ktoré býva obyčajne 
v najbližšom pokojnejšom mieste rieky vedľa hlavného prúdu, pritekajúceho do koryta 
rieky od MVE, alebo pri brehoch.  

►Podmienkou je však zosilnenie akustického lákania a navádzania znásobeným 
výtokom z rybovodu (podľa článku 3.1.5) a malým akusticky aj opticky výrazným 
vodopádikom (podľa pravidiel článku 3.1.6).  
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►Toto „opačné“ riešenie je ale výrazne menej účinné a nesmie sa používať na 
širokých riekach s migračnou bariérou širšou ako 20 m, kde väčšina rýb nemá 
veľkú šancu natrafiť na vstup do rybovodu alebo zachytiť jeho akustický signál.  

 

 
Schéma č. 2 Núdzové trasovanie rybovodu na opačnom brehu pri úzkej riečnej bariére 
 
3) Umiestnenie rybovodu na veľkých nádržiach (schéma č. 3) 
Pri rybovodoch na veľkých, teda stovky metrov širokých, niekoľko kilometrov 

dlhých a niekoľko metrov hlbokých nádržiach, by malo byť v mieste výstupu rýb do 
nádrže relatívne citeľné prúdenie, aby ryby našli jednoznačný smer ďalšej migrácie. 
Ak toto nie je zabezpečené, ryby budú blúdiť vo veľkej nádrži a k neresu nedôjde. 

►Vtedy je treba rybovod predĺžiť popri brehu nádrže proti toku až do zúženej časti 
nádrže, kde už slabá prúdnica pod vodou existuje (alebo aspoň presmerovať rybovod 
do zatopenej nevýraznej prúdnice, ktorá pretrváva v bývalom koryte rieky nad 
priehradným múrom). Minimálna rýchlosť prúdu nabádajúceho k migrácii je 0,2 m.s-1 
(len hlavátka potrebuje viac ako 0,3 m.s-1). 

 
Schéma č. 3 Optimálne trasovanie rybovodu okolo veľkej vodnej nádrže 

 
3.1.4. Určenie trvalého (obvyklého) prietoku vody v rybovode  
 

►Prietok v rybovode by mal pri dovolenej maximálnej rýchlosti prúdenia naplniť 
koryto rybovodu na hĺbku a šírku (podľa súhrnnej tabuľky 3.5.2) potrebnú pre tu 
žijúce cieľové druhy rýb.  
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►Prietok vytekajúci z rybovodu by mal vytvárať hlavný vábiaci signál pre 
navedenie rýb do rybovodu. Z rybovodu musí až do hlavného toku rieky vytekať čo 
najvýraznejší prúd vody, ktorý má pre ryby zhromaždené pod bariérou pripomínať 
prietočné rameno rieky alebo bočný prítok. Sila a dosah koncentrovaného prúdu 
vytekajúceho z rybovodu do rieky bude závisieť predovšetkým od prietoku v dolnom 
výtokovom „otvore“ rybovodu. Preto sa požaduje čo najväčší prietok vytekajúci 
z rybovodu, ktorý sa nestratí ani v hlavnom koryte rieky popri hlavnom prietoku 
z turbín alebo z hate, a to ani počas najpočetnejšej jarnej migrácie, kedy sú 
nadpriemerné prietoky. Prúd vytekajúci z rybovodu musí byť citeľný ešte 1 - 2 m po 
vtečení do hlavného prúdu rieky (pri Q180), aby ho okolo plávajúce ryby zacítili.  

►Preto pri rieke s Qa > 5 m3.s-1 musí z rybovodu vytekať nad 0,5 m3.s-1,  
s Qa > 10 m3.s-1     nad 0,8 m3.s-1,  
s Qa > 20 m3.s-1     nad 1,0 m3.s-1,  
s Qa > 50 m3.s-1     nad 1,5 m3.s-1,  
s Qa > 100 m3.s-1     nad 2,0 m3.s-1,  
s Qa > 200 m3.s-1    nad 2,5 m3.s-1.  

Pri malých tokoch s Qa < 5 m3.s-1 min 10 % z Qa (čím menší potok, tým vyššie 
percento). 

Pri extrémne rozkolísaných alebo menej vodnatých potokoch Qrybovodu = Q355, 
pokiaľ je hodnota Q355 menšia ako 0,1 m3.s-1, potom prietok v rybovode musí byť 
určený takou hodnotou, aby rybovod bolo možné pre príslušné rybie pásmo 
zrealizovať. Toto je potrebné určiť hydraulickým výpočtom. 
► Pri malých tokoch s Qa < 5 m3.s-1 je v prípade mrenového pásma možné použiť 
pre návrh rýchlostí v rybovode sĺpec v tab. 3.5.2 Mrenové pre Qa ≥ 5 m3.s-1, teda pri 
bystrinnom rybovode maximálne 1,2 m.s-1, a pozdĺžny sklon maximálne 1 : 100, pri 
bazénovom rybovode maximálna rýchlosť 1,5 m.s-1 a prevýšenie hladín maximálne 
12 cm. To isté je možné uplatniť pri odstraňovaní starých prahov na tokoch, keď celý 
prietok toku tečie celokorytovým rybovodom. 

 
(Poznámka: Podkladové prietoky sa získajú z technickej správy projektu migračnej 

bariéry, kde sú vo forme tabuliek m-denných prietokov a n-ročných prietokov, ktoré 
vypracováva SHMÚ.) 

 
Okrem trvalého prietoku korytom rybovodu sa pre navedenie rýb navrhuje aj 

sezónny prídavný navádzací prietok (podľa článku 3.1.5) a malý prietok akusticko-
optického signálu na prilákanie rýb z väčšej diaľky (podľa článku 3.1.6). 
 

Na migračných bariérach s odberom vody (napr. v rybovode na hati odberu 
do derivačnej MVE) je potrebné prietok rybovodu stanoviť v závislosti na 
zostatkovom prietoku, prepúšťanom do hlavného toku. V zásade sa odporúča 
navrhnúť koryto rybovodu na prevedenie celého stanoveného zostatkového prietoku. 
Zostatkový prietok na starom odbere sa získa z rozhodnutia pre odber. Pri nových 
stavbách sa stanoví podľa prílohy č. 6., bod 6.3  
 
3.1.5. Určenie občasného zvýšenia navádzacieho prietoku  

 
Toto zvýšenie navádzacieho prietoku je potrebné v kľúčových migračných 

situáciách – keď prebiehajú najpočetnejšie migrácie a tiež v obdobiach objektívne 
skomplikovaného navádzania počas zvýšených prietokov v koryte toku. Pre tieto 
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najdôležitejšie obdobia by mal ichtyológ vo svojom vyjadrení (správe) navrhnúť 
optimalizáciu – občasné zvýšenie prietoku, vytekajúceho z rybovodu.  
► Na zväčšenie sily výtoku z rybovodu v kľúčových migračných situáciách sa 
určuje prídavný vábiaci prietok, a to buď formou dynamického navýšenia 
počas prirodzeného zvyšovania orientačných problémov rýb počas veľkých 
prietokov rieky, alebo formou konštantného navýšenia počas doby 
najpočetnejších migrácií.  

Preto pri väčších riekach s Qa > 40 m3.s-1 a tiež pri každom rybovode so 
vstupom na opačnom brehu musí pritekať do ústia rybovodu krátkou deriváciou 
(bypassom – žľabom alebo rúrou) občasný prídavný vábiaci prietok rovný 50 –
 100 % z bežného prietoku rybovodu.  

Na väčšine našich riek je z časového pohľadu najviac potrebné zosilniť vábenie 
predovšetkým počas súbehu najpočetnejších ťahov a nadpriemerných prietokov od 
cca Q180 do Q30, ktoré spravidla bývajú po kulminácii jarných vôd (niekedy aj počas 
letných „medardovských“ alebo napr. novembrových veľkých vôd).  

 
A) Určenie nepravidelného dynamického zvýšenia prietoku rybovodu počas 

zvýšených prietokov hlavného toku 
 
Problémovejšie privábenie rýb býva najmä pri stúpnutí prietokov rieky nad 

Q turbín + Q rybovodu, kedy prietoky rieky prepadajú už aj cez hať, čo mýli ryby, inokedy 
smerujúce k výtoku z turbín. Aj samotný výtok z turbín je pri prietokoch rieky nad Q90d 
najmohutnejší – a práve vtedy sa v ňom trvalý prítok z rybovodu najviac stráca. Preto 
je vhodné v týchto najvodnatejších obdobiach zlepšiť účinnosť navádzania rýb do 
rybovodu dynamickým zvyšovaním prietoku vytekajúceho z rybovodu v dobe 
prirodzeného zvyšovania orientačných problémov rýb, teda len počas zvýšených 
(aj jarných) prietokov rieky prevyšujúcich Q turbín + Q rybovodu – čo je aj 
hydroenergeticky bezproblémové riešenie, ktoré sa dá sformulovať nasledovne: 
►Trvalý výtokový signál z rybovodu treba automaticky zosilňovať vždy počas 

zvýšených (energeticky nevyužiteľných) prietokov rieky o všetky ďalšie 

prietoky rieky až do úrovne zdvojnásobenia výtoku z rybovodu.  

Prídavný vábiaci prietok by mal zo zdrže do ústia rybovodu privádzať obtokový 

kanál alebo potrubie dostatočnej dimenzie. Automatické otváranie vrchného 

vtokového otvoru do kanála resp. potrubia by bolo treba navrhnúť tak, aby sa doň 

začala energeticky nevyužiteľná časť prietokov rieky vlievať skôr, ako začne 

bezúčelne prepadať cez hať.  

( Napríklad: Ak podľa Qa rieky vychádza trvalý prietok rybovodu 1 m3.s-1, prídavný prietok 

by mal byť ďalších 0 až 1 m3.s-1. Vždy, počas celého roka, pri stúpnutí prietoku rieky nad 

[kapacitu turbín + kapacitu trvalého prietoku rybovodu], by sa prvý 1 m3.s-1 nemal prelievať 

ponad hať, ale vytvoriť v ústí rybovodu prídavný prietok, ktorý spolu s trvalým prietokom 

zosilní signál pre odbočenie rýb z hlavnej migračnej trasy na trasu rybovodom.) 

 V hydrologicky normálnych rokoch, keď v rieke tečú počas apríla, často aj počas 

mája alebo júna prietoky väčšie ako prietoky Q turbín + Q rybovodu, by sa mal týmto 

pravidlom dostatočne často dosiahnuť celkový zdvojnásobený prietok, a to aj bez 

zvýšených energetických strát. Zároveň sa dosiahne zosilňovanie výtokového signálu 

z rybovodu nielen počas neresovej sezóny, ale aj počas iných cezročných potravných 

a presídľovacích ťahov rýb. 
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B) Určenie pravidelného konštantného zvýšenia prietoku rybovodu počas 
najfrekventovanejšej migračnej sezóny 

V niektorých prípadoch, stanovených ichtyológom, najmä pri menej účinnom 
umiestnení rybovodu na opačnom brehu ako je výtok z MVE, je nevyhnutné zosilniť 
vábenie ešte výraznejšie.  

►Okrem automatického dynamického zvyšovania výtoku z rybovodu môže 
ichtyológ požadovať zosilniť vábenie a navedenie rýb sezónnym pevne stanoveným 
zväčšením obvyklého prúdu vody vytekajúceho z rybovodu v mesiacoch, resp. 
týždňoch pravidelného najpočetnejšieho ťahu rýb (spravidla v apríli, máji, júni, 
resp. októbri, novembri), aby ho ryby plávajúce proti hlavnému prúdu od turbín ľahšie 
zacítili.  

 
C) Možnosti dovedenia prídavného prietoku k vstupu do rybovodu 
 
a) Vybudovať žľab popri rybovode (nasledujúci obr. 12, Slavík a kol. 2012)  
V prípade prepážkového bazénového 

rybovodu bude žľab privádzať prídavný 
prietok sponad hate do rozšírenej, výrazne 
zväčšenej dolnej komory rybovodu. Tá musí 
byť navrhnutá tak, aby bola trvalo zavzdutá 
dolnou hladinou z toku rieky pod haťou, aby 
vo výtokovom otvore nevznikali veľké 
prevýšenia hladín a nadlimitné rýchlosti 
(zosilnený vytekajúci prúd vody nesmie spôsobovať neprimerané zvýšenie rýchlosti 
na vstupe do rybovodu). Rýchlosť pridávanej vody treba pred sútokom utlmiť na 
požadovanú hodnotu pomocou tlmiaceho zariadenia (priečnej prepážky, tlmiacich 
balvanov a pod.). Neželanému vniknutiu rýb do žľabu treba zabrániť hustými 
hrablicami.  

b) Namiesto žľabu je možné vybudovať potrubie popri rybovode. Ostatné 
riešenie bude analogické. Výtokový otvor potrubia treba „ponoriť“ pod hladinu vody 
v dolnej komore (aby silný prúd vody nestriekal, ale vyvieral spod hladiny a aby sa 
veľká rýchlosť vody utlmila pred vtečením do širokej štrbiny výtokového otvoru). Na 
energetické zhodnotenie prídavného prietoku je možné osadiť do potrubia turbínku.  

c) Aj v prípade bezprepážkového bystrinného rybovodu bude prídavný prietok 
sponad hate privádzaný žľabom alebo rúrou priamo do vyústenia rybovodu do 
rieky. Aj v tomto prípade treba celý rýchly a silný prúd vody „ponoriť“ pod hladinu 
vody, pričom treba výtok nasmerovať nie celkom paralelne s prúdom vytekajúcim 
z rybovodu, ale mierne šikmo, aby ho zosilnil, a tak ho zacítilo na svojom tele čo 
najviac rýb, plávajúcich popri brehu proti hlavnému prúdu z turbín.  
 
3.1.6. Zosilnenie alebo zoslabenie vábiacich signálov 
 
► Predĺženie dosahu koncentrovaného prúdu vytekajúceho z rybovodu do 
rieky pomocou zúženia prietočného profilu rybovodu (je nutné na každom 
rybovode)  

Ak je v dolnom ústí rybovodu posledná prepážka ďaleko od hlavného koryta rieky 
(a teda ďaleko je aj posledné zúženie a zrýchlenie prúdenia v širokej štrbine), tak aj 
pomerne veľký prietok bazénového (komorového) rybovodu sa spravidla po 
pretečení cez poslednú prepážku „roztečie“ a nežiaduco upokojí už niekoľko metrov 
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až niekoľko desiatok metrov pred vtokom do rieky. Do rieky tak priteká veľmi 
nevýrazný prúd, spätne zavzdutý vodou z rieky, ktorý ryby len ťažko zacítia.  

  
Obr. 13 a 14 Negatívne príklady výtoku z rybovodu málo atraktívneho pre vstup rýb (dekoncentrácia  
rozptýlenie vábiaceho prúdu ešte pred hlavným tokom, ktorým migrujú ryby) (obrázky z metodiky 
Slavík a kol. 2012) 
 

Preto sa odporúča priamo vo vtoku do rieky skoncentrovať prúd vytekajúci 
z rybovodu – vytvoriť tu prepážku prerušenú širokým štrbinovým otvorom od 
hladiny až po dno, dostatočne širokým a hlbokým pre tunajšie ryby, ktorý zúžením 
prietočného profilu rybovodu skoncentruje a zrýchli prúdnicu vytekajúcu z rybovodu 
do hlavného prúdu rieky. Dôraz sa kladie na požiadavku, aby prúd vody z rybovodu 
bol rybami rozpoznateľný aj po vyústení do rieky! V snahe o predĺženie dosahu 
koncentrovaného prúdu vytekajúceho z rybovodu sa stanovila najmenšia rýchlosť 
vodného prúdu opúšťajúceho rybovod. Armstrong a kol. (2010) ju stanovil na 
minimálne 1 m.s-1, návrh medzinárodného štandardu ISO/DIS 26906 (o rybovodoch) 
ju pre sladkovodné ryby stanovil na minimálne 0,75 m.s-1.  

Túto požiadavku na koncentráciu vytekajúceho prúdu je vhodné čo najlepšie 
vyriešiť aj na bezprepážkových bystrinných typoch rybovodov. 

Odporúča sa aj malý uhol (napr. 30 – 45 °) medzi výtokom a prúdom rieky. 
 

  
Obr. 15 a 16 Príklady koncentrácie vábiaceho prúdu priamo na výtoku z rybovodu do hlavného toku, 
ktorým migrujú ryby (obrázky z metodiky Slavík a kol. 2012) 
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►Osadenie dolného vstupu do rybovodu na výškovej úrovni priemerných 
(jarných neresových) prietokov: 
 Kvôli prirodzenému (alebo aj odbermi ovplyvnenému) kolísaniu prietokov v priebehu 
roka nemôže žiaden rybovod byť rovnako účinný počas celého roka. Pri navrhovaní 
rybovodu sa treba rozhodnúť, pri ktorom prietoku má byť účinnosť najvyššia. Ak sa 
dolný vstup do rybovodu osadí tradične, teda na výškovej úrovni hladiny najnižších 
prietokov, bude ideálny pre jesenný ťah pstruhov, ale práve v období najväčšieho 
tlaku všetkých ostatných druhov rýb na migračnú bariéru bude vytekať z rybovodu 
relatívne najmenej výrazný prúd, lebo sa bude najviac rozplývať v oveľa hlbšom 
vodnom stĺpci hlavného toku. Ak sa ale dolný vstup do rybovodu osadí na výškovej 
úrovni hladiny priemerných prietokov (napr. Q180 alebo ešte vyššie na úrovni Qa), 
bude prúd z rybovodu výraznejší aj počas najväčšieho jarného tlaku všetkých 
ostatných druhov rýb na migračnú bariéru. Pri takomto riešení sa síce počas 
najmenších prietokov mierne zníži hladina vody v dolných komorách rybovodu a 
zvýšia sa tu prevýšenia a rýchlosti, to však možno vyhodnotiť ako málo závažnú a 
krátkodobú nevýhodu vzhľadom na nízku frekvenciu migrácie rýb, resp. početnú 
migráciu kondične zdatných pstruhov. 
 (Aj pre tento účel sa podkladové prietoky získajú z technickej správy projektu migračnej 
bariéry vo forme tabuliek m-denných prietokov a n-ročných prietokov, ktoré pre žiadateľa 
vypracováva SHMÚ.) 
 

          
   
Obr. 17 Príklad riešenia vstupu do rybovodu nie na úrovni minimálnej (septembrovej či februárovej) 
hladiny hlavného toku, ale na úrovni hladiny Q180, ktorá je pravdepodobnejšia počas najväčšieho 
(aprílového až júnového) migračného tlaku rýb. Dôležité je aj riešenie prechodu dna a hladiny 
hĺbokovodného rybovodu do spravidla plytšej rieky.  

 
►Akustický a optický navádzací signál – vodopádik na prilákanie rýb z väčšej 
diaľky (odporúčané na každom rybovode)  
Ďalšou možnosťou, ako pomôcť pritiahnuť zhromaždené ryby tesne ku vchodu do 
rybovodu, je umelé zosilnenie ďalšieho navádzacieho signálu – akustickej a optickej 



  

26 

 

stopy – vodopádikom. Keďže prúd, vytekajúci z rybovodu, má relatívne krátky dosah 
do rieky, je vhodné nad výtok z rybovodu zaústiť potrubie, z ktorého bude pred vchod 
do rybovodu koncentrovane, so značným zvukovým efektom a následnými vibráciami 
dopadať z adekvátnej výšky (napr. 1 – 2 m nad hladinou priemerného prietoku) 
vodopádik niekoľko desiatok sekundových litrov vody (minimálne 10 l.s-1, ale pri 
širokej migračnej bariére alebo pri veľkej vzdialenosti ústia rybovodu od 
zhromažďovacieho miesta rýb až 50 l.s-1).  
Zdôvodnenie: Mala by to byť imitácia akustického (vibračného) signálu prietočného ramena 
rieky alebo jej väčšieho prítoku pre tie ryby, ktoré budú oddychovať alebo blúdiť vo väčšej 
vzdialenosti od výtoku rybovodu. Preto by mal výtok z potrubia navádzacieho prietoku 
koncentrovane dopadať (striekať priamo do vody, nie kropiť oblúkom) z výšky cca 1 až 2 m 
nad priemernou hladinou Qa formou „vodopádu“. Ten vytvorí vo vode aj spenený bublinkový 
útvar s výrazne viditeľným optickým efektom. Po priplávaní k vodopádiku by ryby už mali na 
svojom tele zacítiť vytekajúci prúd vody z rybovodu, ktorý by preto mal byť adekvátne 
výrazný. Silný prúd vody z potrubia treba nasmerovať priamo do stredu prúdu vytekajúceho 
z rybovodu, nie však do koryta rybovodu, ale až do koryta rieky cca 1 m od jej brehu – t. j. do 
miesta, kde sa budú môcť vibrácie čo najviac nerušene šíriť do vodného priestoru rieky pod 
migračnou bariérou. 

 
Obr. 18 Príklad riešenia koncentrácie vábiacich signálov: vstup do rybovodu tesne pod MVE, vábiaci 
výtokový prúd koncentrovaný priamo do hlavného toku, akustický signál vodopádika, zaústenie a 
upokojenie sezónneho prídavného prietoku do dolnej rozšírenej komory, ochrana pred deštrukčnými 
povodňami. 
 
► Zimný (zámrzový) režim rybovodu 
V zimnom období je najmenšia potreba zabezpečiť migráciu rýb medzi 
ichtyocenózou nad a ichtyocenózou pod bariérou, pričom vtedy hrozia objektívne 
najväčšie problémy so zamŕzaním rybovodu. V najchladnejších lokalitách 
slovenských tokov, ktoré sú známe svojím silným zamŕzaním, vtedy nemá zmysel 
ponechať prietok, v ktorom môžu v silnom mraze vzniknúť bariéry nepriechodné pre 
ryby, a dokonca aj neprietočné pre vodu, čo by mohlo následne spôsobiť neželané 
problémy v koryte rybovodu. V takom prípade majú odborné organizácie a orgány 
zvážiť malú potrebu zabezpečenia migrácie v zimných mesiacoch a pripustiť zimné 
odstavenie aspoň počas trvalejšieho (viacdenného) zamrznutia hladiny toku. Zimný 
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zámrzový režim rybovodu je potrebné zapracovať do manipulačného poriadku 
rybovodu a v prípade požiadavky zo strany ŠOP SR, alebo SRZ Rada Žilina vopred 
písomne nahlásiť odstavenie rybovodu územne príslušnej organizácii ŠOP SR a 
SRZ. 
 – V mrazivých dňoch s teplotami pod -5 °C treba zvážiť odstavenie akustického 
vábiaceho prietoku 10 – 50 l.s-1. 
 – Pri prognóze mrazivých dní pod -10 °C treba, najmä na najviac zamŕzajúcich 
horských tokoch, kde hrozí nepriechodné zamŕzanie rybovodu, zvážiť odstavenie 
všetkých prietokov rybovodu (vtedy je spravidla aj najväčší nedostatok vody v toku a 
zároveň najmenšia potreba migrácie rýb v ľadovej vode). 
 
3.1.7. Zhrnutie požiadaviek na prietoky potrebné pre rybovod 
 

• Prevádzkové prietoky biokoridoru treba stanoviť optimálne podľa sezónnej intenzity 
a dôležitosti migrácie rýb a miestnych prietokových a zámrzových pomerov. Aj podľa 
rakúskych a nemeckých metodík (BMLFUW 2012, DWA 2010) je fungovanie 300 dní 
ročne dostatočné (najlepšie medzi Q30 a Q330). 

Pre vytvorenie dostatočného signálu pre prilákanie rýb z hlavného toku do 
rybovodu je preto treba zabezpečiť nasledujúcu intenzitu (signálnu silu) výtoku:  
► trvalý (bežný) prietok má z rybovodu vytekať počas celého roka. Stanoví sa 
podľa Qa hlavného toku (teda v závislosti od veľkosti rieky alebo potoka, na ktorom je 
migračná bariéra) a podľa viac či menej problémového riešenia prilákania rýb do 
vstupu rybovodu (článok 3.1.4), 
► občasný zvýšený prietok v ústí rybovodu: v kľúčových migračných situáciách 
má zväčšiť silu výtoku z rybovodu prídavný vábiaci prietok znásobujúci silu 
vábiaceho signálu: formou dynamického navýšenia počas prirodzeného zvyšovania 
orientačných problémov rýb počas veľkých prietokov rieky nad Q turbín + Q rybovodu, a to 
v ktoromkoľvek období roka, v prípade problémového navedenia aj formou 
konštantného navýšenia prietoku počas najpočetnejších migrácií (článok 3.1.5), 
► okrem toho má cez akusticky a opticky vábiaci vodopádik striekať celoročne do 
výtoku z rybovodu ďalších 10 – 50 l.s-1 vody (článok 3.1.6), 
► zimný (zámrzový) režim rybovodu: Počas mrazivých dní s teplotami pod -5°C 
treba zvážiť odstavenie akustického vábiaceho prietoku 10 – 50 l.s-1, pri prognóze 
mrazivých dní pod -10°C treba zvážiť odstavenie všetkých prietokov rybovodu 
(článok 3.1.6), 
► veľkosť trvalého, sezónneho, „akustického“ alebo „mrazového“ prietoku rybovodu 
(rovnako ako aj ďalšie prípadné ichtyologicky potrebné prietoky) musí určiť príslušný 
orgán životného prostredia – s prihliadnutím na návrh ichtyologického prieskumu a 
po konzultácii s projektantom vodnej stavby – a zapísať do prevádzkového, resp. 
manipulačného poriadku. 
 

Prevádzkový poriadok biologických prietokov na väčšine tokov Slovenska (okrem 
tokov s významným výskytom pstruhov) by mohol vyzerať nasledovne (so 
spresnením na týždne, resp. dátumy): 

bežný prietok rybovodu: január, február, marec, júl, august, september, október, 
november, december 

zvýšený neresový prietok v ústí rybovodu: apríl, máj, jún  

zámrzový režim rybovodu: počas prognózy teplôt vzduchu pod -5 až -10 °C. 
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3.2. VÝBER TYPU RYBOVODU  

Typ rybovodu je najvhodnejšie vyberať až po doriešení umiestnenia vstupu rýb do 
rybovodu (čl. 3.1.1.), po výbere možných trás rybovodu (čl. 3.1.2, 3.1.3.), po určení 
prietokov vody v rybovode (čl. 3.1.4. – 3.1.7.). 
►Navrhovateľ je povinný riešiť v prvom rade biologicky prijateľné typy rybovodov 
podľa článku 3.2.2. a ich prípadné nepoužitie odborne zdôvodniť. 
 
3.2.1. Typy rybovodov pre účely tohto metodického usmernenia 
 
Pre účely tohto metodického usmernenia rybovody rozdeľujeme (podľa Drugu 2014): 
 – podľa prúdenia vodného prostredia: bystrinný bezprepážkový, bazénový/komorový 
prepážkový, vodopádový, 
 – podľa veľkosti vodného prostredia: stiesnený, priestranný, 
 – podľa polohy voči toku: celokorytový, vnútrokorytová rampa, obtokový, 
 – podľa materiálu v koryte: nespevnený kamenno-štrkový, kamenno-štrkový 
s betónovým podkladom a prepážkami (modifikácie so štetinovými alebo drevenými 
brzdiacimi prepážkmi), čisto betónový (nevhodný), 
 – podľa celkového vzhľadu: prírodne pôsobiace, technicky pôsobiace vodné 
prostredie. 
 
3.2.1.1. Typy rybovodov podľa prúdenia a veľkosti vodného prostredia rýb  
 

Z hľadiska potrieb rýb je to najzákladnejšie delenie rybovodov, lebo spôsob prúdenia 
vody určuje, či ryby budú vynakladať na prekonanie bariéry zvýšenú energiu 
rovnomerne a neustále (v bystrinnom rybovode), alebo nerovnomerne (náročné 
priechody medzi pokojnými úsekmi v bazénovom rybovode), alebo dokonca skokom 
(prípustné len v čisto pstruhových tokoch). Priestrannosť vodného prostredia zase 
určuje pocitovú stiesnenosť koridoru, v bazénoch aj to, či sa prúdenie stihne upokojiť 
pred ďalším prietokovým otvorom.  
 

Podľa prúdenia vodného prostredia 
 

 – Bezprepážkový bystrinný rybovod – má relatívne rýchly, ale tiahly bezbariérový 
kontinuálny prúd (ako prirodzený potok alebo riečka). Väčšinou musí byť plytší, dlhší 
a má menej objemné vodné prostredie ako prepážkové bazénové rybovody, na 
naplnenie potrebuje väčší prietok. Ryby v ňom musia vynakladať na prekonanie 
bariéry zvýšenú energiu neustále, čo na dlhej trase mnohé nedokážu bez vytvorenia 
oddychových rýchlostných tieňov zo solitérnych balvanov vyčnievajúcich nad dno.  

 
Obr. 19 Pozdĺžny rez bezprepážkovým bystrinným rybovodom 

 

 – Prepážkový bazénový (komorový) rybovod – tiež má kontinuálny prúd vody, 
ktorý je ale lokálne zužovaný a zavzdúvaný medzistienkami – prepážkami, 
prerušenými od dna po hladinu najmenej jedným veľkým štrbinovým priechodovým 
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otvorom. Prúd je v bazénoch výrazne pomalší a v priechodoch (širokých štrbinách) 
medzi bazénmi je rýchlejší oproti bezprepážkovej bystrine. Prepážkový rybovod je na 
celej trase hlbší oproti bezprepážkovej bystrine. Má tiež objemnejšie vodné 
prostredie, na jeho naplnenie postačuje menší prietok.  
Pre zväčšenie vodného objemu bazéna je možné vytvorenie prehĺbeniny v dne 
každého bazéna tak, aby to neovplyvnilo prúdenie v priechodovom otvore (obr. 20). 
Dno však musí klesať alebo stúpať vždy plynulo – bez odskokov.  
Nevhodné sú prepážkové rybovody s úzkymi alebo plytkými alebo zhora uzavretými 
priechodovými otvormi (tie sú nevhodné pre veľké a často aj pre stredne veľké ryby) 
a najmä prepážkové rybovody bez priechodových otvorov, prelievané zhora 
(vodopádové priechody, vhodné len pre pstruhy). 
 

 
Obr. 20 Pozdĺžny rez prepážkovým bazénovým rybovodom 
 

 – Kombinovaný rybovod – oproti prepážkovým plytšie bazény s celoplošne 
prúdiacou vodou a celoplošne pretekanými prepážkami. Prepážky nevytvárajú 
dostatočne hlboké bazény s upokojenou vodou, v prúde vody nie sú rozsiahlejšie 
tíšiny, pretože voda preteká pomedzi rady balvanov, štetiny alebo cez nízku prepážku 
tvaru V, priechodové otvory v prepážkach sú výrazne užšie, resp. plytšie ako v širokej 
štrbine bazénového rybovodu. 
 – Vodopádový pstruhový – dostatočne hrubý valec vody prepadajúcej z preliačenej 
prepadovej hrany do hlbokej vody – vhodný len pre pstruhy na horných úsekoch 
tokov! 
 

 

Obr. 21 Pozdĺžny rez vodopádovým rybovodom len pre pstruhy 
 

Podľa veľkosti vodného prostredia 

 
 – Stiesnený rybovod nespĺňa niektorý z priestorových limitov súhrnnej tabuľky 3.5.2 
článku 3.5. – buď objemom vodného bazéna, alebo šírkou rybovodu, jeho hĺbkou či 
rozstupom prepážok.  
 – Priestranný spĺňa všetky priestorové limity zo súhrnnej tabuľky 3.5.2 článku 3.5., 
pri bystrinnom rybovode hĺbku vody a zavodnenú šírku bystriny, pri bazénovom 
veľkokomorovom rybovode hĺbku vody, zavodnenú šírku bazéna, dĺžku bazénov 
(rozstup prepážok), odporúčaný vodný objem bazéna, šírku a hĺbku priechodového 
otvoru. 
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3.2.1.2.Typy rybovodov podľa polohy voči toku  
 
Je to najzákladnejšie delenie rybovodov z technického hľadiska ich projektovania, 
výstavby a prevádzky. 
 – Celokorytový: priechod spod bariéry nad ňu je urobený na celú šírku koryta - 
bývalá bariéra sa v celej šírke koryta čiastočne zníži a čiastočne dosype.  

 
Obr. 22 Pôdorys celokorytového priechodu pre ryby 
 

 – Rampový: priechod spod bariéry nad ňu vedie len časťou koryta – popri brehu, 
popri budove MVE alebo v pilieri medzi haťovými poľami (výnimočne stredom 
koryta). 

 
Obr. 23 Pôdorys vnútrokorytovej rampy pre ryby 
 

 – Obtokový: priechod spod bariéry nad ňu vedie mimo hlavného koryta toku – po 
brehu alebo cez riečne rameno. Veľmi vhodné je dosiahnuť výrazné meandrovanie 
obtokového koryta.  

 
Obr. 24 Pôdorys obtokového rybovodu 
 

3.2.1.3. Typy rybovodov podľa materiálu v koryte 
 

 – Nespevnený (sypaný) kamenno-štrkový: Prírode najbližšie dno; optimálny je len 
ako dlhý bezprepážkový obtokový biokoridor (no keď nie je dosť priestoru a 
disponibilných pozemkov, je nereálny); pri sypaných prepážkach je vysoké riziko ich 
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deštrukcie pri veľkých vodách! Potreba utesniť podložie nepriepustnou vrstvou 
hlinitého materiálu (priečny rez v prilohe 9.1.2.1.), geotextíliou (obr. 9.64 v prílohe 
9.3.1.), prípadne aj fixovať kľúčové balvany oceľovými tyčami proti odneseniu vodou. 
Problémom je aj ťažká vypočítateľnosť potrebnej veľkosti prietokových otvorov 
v balvanitých prehrádzkach.  
 

 – Kamenno-štrkový s betónovým podkladom: prírodné kamenno-štrkové dno 
„prilepené“ na betónový podklad, čo ryby nezistia; malé riziko deštrukcie, ľahšie 
vypočítateľný a regulovateľný vodný prúd; v stiesnených alebo rizikových 
podmienkach je to optimálny typ.  
Pri bazénových rybovodoch vznikajú modifikácie vyplývajúce z rôzneho 
materiálového riešenia spomaľovacích bočných prepážok. Môžu to byť:  
 – betónové prepážky (biologicky plne funkčné, ale z krajinnoestetických dôvodov sa 
odporúča ich obloženie kameňom alebo vytvorenie členitého betónu pomocou 
tvarovaných debnení prepážok, alebo aspoň vymývaný betón)  
 – drevené prepážky (biologicky plne funkčné, ale rizikovejšie z hľadiska trvácnosti 
príp. ich poškodenia či rozkradnutia) 
 – kamenné (balvanité medzernaté) prepážky (krajinnoesteticky aj hydrobiologicky 
najlepšie, avšak bez výrazného spevnenia betónom sú o niečo nestabilnejšie, kvôli 
unikaniu vody pomedzi kamene potrebujú na vytvorenie dostatočne veľkého objemu 
relatívne väčší prietok, v prípade vytvorenia viacerých medzier vytvárajú v porovnaní 
s predošlými oveľa menšie rýchlostné tiene v koryte rybovodu),  
 – štetinové prepážky (môžu byť biologicky plne funkčné len v prípade dodržania 
ostatných limitov rybovodu zo Súhrnnej tabuľky z článku 3.5.2; podľa meraní dokážu 
mimoriadne účinne spomaľovať vodu, avšak na úkor výrazných rýchlostných tieňov, 
ktoré absentujú, spravidla aj na úkor priestrannosti vodného prostredia - pre stredne 
veľké a malé druhy rýb sú prijateľné; sú bezproblémovo splavné aj pre vodných 
turistov; ťažko vypočítateľná rýchlosť vody) 
 – kombinované prepážky (kamenné s betónovým spevnením sú najlepšou 
kombináciou pevnosti, účinnosti na vodu, vypočítateľnosti, hydrobiologickej účinnosti 
a krajinárskeho vzhľadu, kombinácie s drevom uľahčujú dolaďovanie prietokových 
otvorov, betónovo-štetinové umožňujú vytvoriť hlbšie bazény aj pomocou bežných 
kratších štetinových prefabrikátov a pod.) 
 

 – Rybovod s betónovým povrchom dna a brehov: Prírode najvzdialenejší – 
neodporúča sa. Betónové dno treba vždy pokryť kameňom a štrkom! 
 

3.2.1.4. Typy rybovodov podľa celkového vzhľadu:  
 

 – Prírodne pôsobiace rybovody: sem patrí celé spektrum rybovodov od 
bezprepážkového celokorytového sypaného veľmi mierneho bystrinného sklzu (ktorý 
je po rokoch na nerozoznanie od pôvodného koryta), až po priestranný prepážkový 
kamenno-štrkový meandrujúci obtokový rybovod s prírodným kamenno-štrkovým 
dnom „prilepeným“ na betónový podklad, s kamenno-betónovými prepážkami, 
trávnymi brehmi s krovinami prevísajúcimi nad hladinu. Vytvára pre ryby a mihule 
prirodzené prostredie s výnimkou častejších zúžení pri priechode cez kamenné 
prepážky). Prírodne pôsobiace rybovody sú pre ryby aj ľudí najprijateľnejšie riešenia, 
pokiaľ spĺňajú priestorové a hydraulické limity Súhrnných tabuliek z článku 3.5.2.  
 – Technicky pôsobiace rybovody: sem patria všetky betónové, betónovo-drevené, 
betónovo-štetinové aj betónovo-kamenné rybovody, ktoré nemajú prirodzené štrkovo-
kamenité dno, majú veľmi stiesnené, veľmi turbulentné alebo rýchle vodné prostredie 



  

32 

 

v tmavom koryte, vo výťahu, a pod. Vzbudzujú nedôveru rýb. Takéto priechody sú 
oveľa menej vhodné, ale sú priechodné hlavne pre mnohé menej náročné ryby – aj 
pri týchto je však podstatné snažiť sa čo najviac splniť priestorové a hydraulické 
limity Súhrnných tabuliek z článku 3.5.2. Vhodné sú jedine štrbinové rybovody 
(obr. 25, ale aj príloha 9, obr. 9.71, 9.72 podrobne sú popísané v prílohe 12.7, 
obr. 12.46), ktoré vytvárajú z technických typov najpokojnejšie a najpriestrannejšie 
prostredie pre migráciu rýb. Po zväčšení a „sprírodnení“ dna aj prietokov podľa 
súhrnných tabuliek z článku 3.5.2 sú pre ryby a mihule vhodné najmä pri 
rekonštrukciách starých stiesnených rybovodov alebo spriechodňovaní stiesnených 
starých bariér.  
 

  
Obr. 25 Štandardné štrbinové rybovody 
 

Biologicky selektívne, a teda z hľadiska ochrany prírody neželané technické typy 
rybovodov vytvárajú pre ryby búrlivé a stiesnené vodné prostredie a malé priechody. 
 

                    
Obr. 26 Varianty drobnokomôrkových rybovodov                Obr. 27 Denillov žľab pre lososy je  

           najhorším riešením pre naše druhy rýb.  
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Obr. 28 Žľaby zdrsnené lamelami                                           Obr. 29 Drobnokomôrkový rybovod 
 

Obr. 28 Žľaby zdrsnené rôznymi lamelami brzdia vodu, ale pre kontinuálne plávanie 
rýb sú úplne nevhodné 
Obr. 29 Drobné komôrky s bezotvorovými prepážkami neumožňujú vznik odpenenej 
„hustej“ vody ani v malej časti bazéna, takže nie sú priechodné ani pre pstruhy 
 

    
Obr. 30 Drobnootvorové prepážky                Obr. 31 Drobnootvorové prepážky pri nadmernom prietoku 

 

Obr. 30 Aj pri dostatočne zväčšených rozmeroch koryta zostávajú klasické prepážky 
s drobnými priechodovými otvormi len selektívne priechodné: neprejdú nimi veľké 
ryby, často sa zapchávajú (najmä dolné otvory). Absencia kontinuálneho merania 
prietoku spôsobuje podstatné až úplne vyprázdnenie, a teda znefunkčnenie vodnej 
cesty na mnohých rybovodoch v SR. 
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Obr. 31 Pri veľkých prietokoch je v okolí malých priechodových otvorov spenená 
voda, všade hladké betónové dno a brehy. Slabšie ryby nenájdu v bazéne 
pokojnejšie miesta na oddych, lebo voda priteká a krúti sa z ľavej aj z pravej strany – 
pre ryby nefunkčná vodná cesta. 
 

3.2.1.5. Výsledné typy biologicky vhodných rybovodov  
             (ich optimálne tvary sú popísané v prílohe č. 9) 

                            
A) BEZPREPÁŽKOVÉ BYSTRINNÉ RYBOVODY (vhodné sú len priestranné 

prírodne pôsobiace typy) 
 

● celokorytový bystrinný sklz – bližšie v prílohe 9.1.1, 9.1.2.1 
 – sypaný kamenno-štrkový,  
 – kamenno-štrkový s betónovým pokladom (celobetónový je nevhodný)  
● bystrinná rampa (bezprepážková) – bližšie v prílohe 9.1.1, 9.1.2.2 
 – sypaná kamenno-štrková,  
 – kamenno-štrková s betónovým pokladom (celobetónová je nevhodná)  
● obtoková bystrina (bezprepážková) – bližšie v prílohe 9.1.1, 9.1.2.3 
 – sypaná kamenno-štrková,  
 – kamenno-štrková s betónovým pokladom (celobetónová je nevhodná) 
 

B) PREPÁŽKOVÉ BAZÉNOVÉ (VEĽKOKOMOROVÉ) RYBOVODY  
(vhodné sú najmä priestranné prírodne pôsobiace typy) 

 

● celokorytové bazény – bližšie v prílohe 9.2.1, 9.2.2.1 
    – kamenno-štrkové celokorytové bazény s betónovým pokladom (s prepážkami  
      kombinovanými, kamennými, štetinovými, betónovými alebo drevenými,  
      so širokou štrbinou)  
● bazénová rampa (prepážková) – bližšie v prílohe 9.2.1, 9.2.2.2 
    – kamenno-štrková bazénová rampa s betónovým pokladom (so všetkými typmi 
      prepážok so širokou štrbinou)  
    – sypaná kamenno-štrková bazénová rampa (so všetkými typmi prepážok  
      so širokou štrbinou)  
● bazénový obtok (prepážkový)  – bližšie v prílohe 9.2.1, 9.2.2.3 
    – kamenno-štrkový bazénový obtok s betónovým pokladom (s prepážkami  
      kombinovanými, kamennými, štetinovými, betónovými alebo drevenými,  
      ale so širokou štrbinou)  
    – sypaný bazénový obtok (tiež sú vhodné všetky typy prepážok so širokou 
      štrbinou)  
● vodopádový priechod len pre pstruhy – bližšie v prílohe 9.2.1, 9.2.2.4 
 – betónovo-kamenný  
 – betónový  
 

C) KOMBINOVANÉ PREPÁŽKOVO-BYSTRINNÉ RYBOVODY  
(vhodné sú najmä hlbšie, priestrannejšie, prírodne pôsobiace typy) 

 

● rybovod s balvanitými medzernatými prepážkami – bližšie v prílohe 9.3.1. 
● priestranný štetinový rybovod so širokou štrbinou – bližšie v prílohe 9.3.2. 
● rybovod s priechodovými otvormi tvaru V – nevhodný typ (v prílohe 9.3.3.) 
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Podrobnejšie textové, obrázkové a grafické charakteristiky týchto základných 
typov biologicky vhodných rybovodov vrátane ich výhod a nevýhod sú v prílohe 
9 Vnútorné vybavenie koryta rybovodu.  

(Ostatnými biologicky nevhodnými technickými typmi sa podrobne nezaoberáme. 
Tie bežnejšie boli znázornené v predchádzajúcom článku 3.2.1.4. a v praxi ich treba 
nahradiť biologicky vhodnými typmi. Menej bežné typy ako rybie výťahy, vzdúvadlá a 
špeciálne riešenia pre úhory alebo lososy sú pre slovenské pomery nevhodné). 

 

3.2.2. Poradie biologickej vhodnosti typov rybovodov  
 

Typ rybovodu je najvhodnejšie vyberať až po doriešení umiestnenia vstupu rýb do 
rybovodu (čl. 3.1.1.), po výbere možných trás rybovodu (čl. 3.1.3.) a po určení 
prietokov vody v rybovode (čl. 3.1.4. – 3.1.5.).  

Navrhovateľ je povinný v prvom rade preukázať riešenie biologicky 
prijateľných typov rybovodov podľa nasledujúcej postupnosti: 
 

1. Celokorytové typy rybovodov so 100% navedením rýb 
 

1a. Celokorytový bystrinný sklz bezprepážkový (podrobne v prílohe 9.1.2.1, 
výpočty v 12.4).  

Výhody: Stopercentná účinnosť navádzania (ryby nemajú inú možnosť za 
žiadnych prietokových podmienok), pri bezprepážkovom sklze možnosť dosiahnuť 
úplne prírodne pôsobiaci a fungujúci úsek rieky. Pri dodržaní priečneho preliačenia 
v osi rybovodu je vhodný aj pre splavovanie člnmi. Menej problémová dĺžka 
celokorytového sklzu – spravidla len niekoľko desiatok metrov – vychádza v lipňovom 
a najmä pstruhovom pásme. 

Nevýhody: Vhodný len pri nízkom prevýšení bariéry cca do 2 m – napr. pri 
spriechodňovaní starého riečneho vyrovnávacieho stupňa (vodopádu) alebo na 
nižšom odbernom prahu do kanála derivačnej elektrárne. Najväčším problémovým 
limitom býva pozdĺžny sklon, ktorý môže najmä v pleskáčovom a mrenovom pásme 
natiahnuť dĺžku sklzu rádovo až na stovky metrov, a to v celej šírke koryta, z čoho 
vyplýva finančná náročnosť, lokálne aj problémy s potrebou zvýšenia 
protipovodňovej ochrany. [V takýchto prípadoch je možné (avšak len na prietokovo 
vyrovnaných tokoch bez silných deštrukčných prietokov) „skrátiť“ celú dĺžku stavby 
doplnením celokorytového bystrinného sklzu o priečne brzdiace prepážky z betónu 
alebo z vyčnievajúcich balvanov – teda vybudovaním celokorytových bazénov (1b.) 
podľa požiadaviek prílohy 9.2.2.1. Tento typ je vhodný napr. na prietokovo 
vyrovnaných tokoch pri derivačných vodných elektrárňach, kde okrem 
spriechodnenia migračnej bariéry odberného prahu MVE zároveň umožňuje 
opätovné zavodnenie úseku toku ochudobneného o časť prietokov.] 

Ďalšou nevýhodou je, že celokorytový bystrinný sklz potrebuje na svoje naplnenie 
veľký prietok – ak sa pri výstavbe bezprepážkového sklzu nedodrží preliačenie v osi 
sklzu (miskovitý alebo trojuholníkový priečny profil, prípadne centrálny migračný jarok 
v osi preliačenia), hrozí sezónna nepriechodnosť sklzu (kvôli veľmi nízkemu, inokedy 
veľmi vysokému vodnému stĺpcu).  

Ak sa pri výstavbe akéhokoľvek materiálového typu celokorytových bazénov 
nedosiahne potrebná pevnosť, hrozí zlyhanie alebo aj deštrukcia počas povodní. 
Podobne ak sa pri sypanom celokorytovom sklze zanedbá nasypanie tesniacej vrstvy 
pod kamenné dno, môže dôjsť v hornej časti sklzu k vsiaknutiu vody pod povrch 
rybovodu a k následnej nepriechodnosti pre ryby. 

Sezónna nepriechodnosť hrozí aj pri vybudovaní celokorytových bazénov, ak sa 
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výrazne zväčšia alebo zmenšia rozmery priechodových otvorov v prepážkach 
v dôsledku nedostatočne spevnených prepážok bazénov.  

 

2. Bezprepážkové typy rybovodov 
 

Ak nie je možný celokorytový sklz, resp. celokorytové bazény, prichádzajú na rad 
rampové a obtokové bezprepážkové typy: 

2a. Bezprepážková bystrinná rampa (podrobne v prílohe 9.1.2.2, grafy v prílohe 
12.4.2, 12.4.3,) 

Výhody: Možnosť dosiahnutia úplne prírodne pôsobiaceho a fungujúceho 
zúženého toku v okrajovej časti koryta. Možnosť relatívne lepšieho (centrálnejšieho) 
umiestnenia vstupu do rybovodu ako pri obtokových rybovodoch. Pri dodržaní 
šírkových limitov pre ryby je bezproblémový aj pre splavovanie člnmi. 

Nevýhody: Ako pri všetkých nasledujúcich typoch sa tu už vynára problém 
navedenia, lebo ryby môže sezónne zlákať aj prepad vody ponad nepriechodný 
riečny stupeň. Dolný vstup do rampy musí byť hneď pod migračnou bariérou, preto 
rampa musí zachádzať ďaleko do vzdutia nad bariérou (technicky riešiteľné, ale 
trochu problematické počas veľkých vôd). Rovnako ako pri bezprepážkovom sklze je 
bezprepážková rampa možná len pri nízkom prevýšení bariéry cca do 2 m – napr. pri 
spriechodňovaní starého riečneho vyrovnávacieho stupňa (vodopádu) alebo na 
odbernom prahu do kanála derivačnej elektrárne. Rovnako sa nesmie znehodnotiť 
priečny profil bezprepážkovej rampy. Spravidla je tu plytšia voda, menej vhodná pre 
veľké jedince rýb.  

2b. Bezprepážková obtoková bystrina (podrobne v prílohách 9.1.2.3, 12.4, 
12.5) 

Výhody: Pri veľkom prevýšení migračnej bariéry, čiže takmer pri všetkých 
prihaťových malých vodných elektrárňach aj veľkých priehradách, je obtok 
najvhodnejším riešením, lebo umožňuje vybudovať aj stovky metrov dlhý úplne 
prírodne pôsobiaci a fungujúci zúžený tok, obchádzajúci bariéru po okolitých 
pozemkoch, dokonca aj s výsadbou drevinového pobrežného biokoridoru (príloha 
12.5). Pri dodržaní šírkových limitov pre ryby a pri ustriehnutí zakrivenia 
meandrujúceho rybovodu je bezproblémový aj pre splavovanie člnmi. 

Nevýhody: Relatívne mierne horšie umiestnenie vstupu do rybovodu oproti 
vnútrokorytovej rampe. Spravidla plytšia voda menej vhodná pre veľké jedince rýb. 
Rovnako ako pri bezprepážkovom sklze alebo rampe sa nesmie znehodnotiť priečny 
profil bezprepážkového obtoku. Problémom sú mimoriadne pozemkové nároky na 
rybovod najmä v jeho dolnom úseku, ktorý býva zahĺbený pod úroveň terénu aj 3 –
 5 m, čo pri šírke koryta napr. 4 m a prírodných sypaných svahoch vyžaduje šírku aj 
15 – 20 m, aj pri pripustení zvislých múrov (len lokálne) treba koridor široký aspoň 
10 m. Na to často nemyslia ani majitelia, ani projektanti pri kúpe pozemkov pre 
výstavbu MVE. V kombinácii s požiadavkou na umiestnenie vstupu rybovodu tesne 
pod strojovňu MVE tu následne pravidelne vzniká nutnosť viesť najviac zahĺbené 
koryto rybovodu popri budove, a navyše popod spevnené nádvorie pred budovou, čo 
môže byť finančne a niekedy už aj funkčne problematické (kvôli dlhému tmavému 
úseku rybovodu).  

 

3. Prepážkové typy rybovodov 
 

Ak nie je možné navrhnúť bezprepážkové bystrinné rampy a obtoky (napr. kvôli 
krátkej trase na disponibilných riečnych a pobrežných pozemkoch alebo pre malý 
prietok, ktorý nedokáže naplniť koryto bezprepážkového rybovodu pri zachovaní 
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podmienok a parametrov (tab. 3.5.2 – tieto prípady prichádzajú do úvahy hlavne pre 
malé potoky, pri výstavbe mikroelektrární), prichádzajú na rad prepážkové rampové a 
obtokové typy, ktoré môžu byť kratšie, hlbšie a pokojnejšie, pričom na ich naplnenie 
stačí aj malý prietok. Na druhej strane sú ale pre niektoré ryby menej prirodzené kvôli 
mnohým priečnym prepážkam. 

Bazénová rampa (3a) alebo bazénový obtok (3b) s prepážkami so širokými 
štrbinami. Je to optimalizovaná – zväčšená a sprírodnená – modifikácia technického 
štrbinového rybovodu (podrobne v prílohách: rampa 9.2.2.2 – druhý až štvrtý príklad, 
obtok v 9.2.2.3, prúdenie v štrbinách 12.6).  

Výhody: Sú to najuniverzálnejšie riešenia z hľadiska všetkých druhov rýb aj 
stavebných problémov. Oproti bezprepážkovým typom majú celý migračný aj 
oddychový vodný priestor hlbší a objemnejší (čo je najvhodnejšie pre veľké jedince 
rýb) a oveľa pokojnejší – v každej priestrannej komore (bazéne) nájde aj slabšia ryba 
výrazné rýchlostné tiene s takmer stojatou vodou. Pritom na svoje naplnenie 
potrebujú prepážkové rybovody menší prietok ako bezprepážkové. Oproti všetkým 
bezprepážkovým rybovodom môže byť kratší, čo v prípade rampy zmenšuje 
technicko-prevádzkové problémy v koryte rieky alebo v prípade obtoku zmenšuje 
potrebu pobrežných pozemkov. V prípade správnej realizácie priechodových otvorov 
v prepážkach, správneho vyloženia prírodne vyzerajúceho koryta a ozelenenia 
svahov sa dá dosiahnuť krajinnoesteticky aj funkčne takmer prirodzený tok s úplne 
priechodným hydrickým a terestrickým biokoridorom.  

Nevýhody: Pre niektoré ryby sú trochu menej „dôveryhodné“ kvôli mnohým 
priečnym prepážkam obtekaným rýchlejšou vodou cez relatívne užšie otvory, ktoré 
sú zraniteľné v prípade zlého navrhnutia, realizácie alebo upchatia počas prevádzky. 
Kvôli pevným (betónovo-kamenným alebo dreveným) prepážkam je problémový pre 
splavovanie člnmi (technicky riešiteľné zošikmenou nadstavbou prepážok a 
samoobslužným spúšťaním zvýšeného prietoku pre splavenie sa cez rybovod - 
3. príklad z časti 9.2.2.3). 

 

4. Kombinované typy rybovodov 
 

Pri tradičnom riešení majú vnútro koryta selektívne priechodné (nemusia 
prepúšťať niektoré veľké, slabé alebo opatrné ryby). 

4a. Rybovod s balvanitými medzernatými prepážkami – bližšie v prílohách 
9.3.1 a 12.6.3 Môže byť ako rampa v okrajovej časti koryta alebo ako obtok po 
brehu. Prírode podobný priechod vhodný pre všetky stredne zdatné migranty, aj keď 
má viaceré nevýhody. Oproti prepážkovým typom je plytší. Kvôli viacerým úzkym 
medzerám potrebuje na rovnaké naplnenie väčší prietok. Oproti bezprepážkovej 
bystrine býva len o málo hlbší, čo je jeho výhoda, ale spravidla tu nie je preliačené 
koryto s centrálnou hlbočinou, preto tu v prípade priškrtenia vtoku hrozí vznik 
celoplošne plytkého prostredia, nevýhodného pre veľké migranty ako napr. hlavátka. 
Pre najslabšie ryby je tu celoplošné bystrinné prúdenie bez plošne väčších 
oddychových zón – sú tu len bodové rýchlostné tiene za skalami, preto vyžaduje 
navrhnúť menšie maximálne rýchlosti vody – ako v bystrinnom rybovode. Po 
optimalizácii – vytvorení miskovito preliačeného koryta a po plošnom zväčšení 
rýchlostných tieňov pod líniami balvanov – je to veľmi vhodný typ najmä pre malé a 
stredne veľké druhy rýb.  

4b. Priestranný štetinový rybovod so širokou štrbinou (podrobne v časti 
9.3.2.1, 9.3.2.2) – môže byť ako rampa v okrajovej časti koryta alebo ako obtok po 
brehu.  

Výhody: Oproti bezprepážkovej bystrine ho naplní aj menší prietok, je kratší, 
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zároveň ale dosahuje oveľa nižšie rýchlosti vody. Medzi plytšími nezavzdutými 
úsekmi má hlbšie a pokojnejšie zavzduté úseky, čo je oproti bezprepážkovým typom 
vhodnejšie pre väčšie jedince rýb. Vďaka ohybným štetinovým, resp. betónovo-
štetinovým prepážkam je bezproblémový aj pre splavovanie člnmi (pokiaľ sa 
nenavrhnú prudké zákruty). Technicky aj finančne úsporné riešenie.  

Nevýhody: Štetiny treba po rokoch vymeniť. Na svoje naplnenie potrebuje väčší 
prietok ako rovnako priestorné prepážkové typy. Oproti prepážkovým typom je aj 
plytší (čo je riziko pre migráciu veľmi veľkých jedincov rýb) a je bez výrazných 
rýchlostných tieňov s takmer stojatou vodou (riziko pre migráciu veľmi malých 
jedincov rýb, preto vyžaduje navrhnúť menšie maximálne rýchlosti vody – ako 
v bystrinnom rybovode). Štetinové prepážky pod hladinou pôsobia menej prirodzene 
ako kameň, čo je nevýhoda pre migráciu ostražitých jedincov rýb. Pre optimalizáciu 
tohto typu treba čo najviac prispôsobiť priestorové rozmiestnenie štetinových pásov 
požiadavkám pre bazénové (veľkokomorové) rybovody so širokými štrbinami.  

 

5. Biologicky málo vhodné typy rybovodov, prijateľné len vo výnimočných 
prípadoch  
 

Sú prípustné len vo výnimočných prípadoch – napr. pri priestorových problémoch 
pri rekonštrukcii existujúcich bariér alebo v extrémne strmých čisto pstruhových 
tokoch. Opodstatnenosť ich použitia z hľadiska rýb však musí zdôvodniť a odsúhlasiť 
odborne spôsobilá osoba. 

 

5a. Rybovod s priechodovými otvormi tvaru V 
Pri tomto type rybovodu ide o zhora prelievané prepážky, úplne vhodné len pre 

pstruhy a pre splavovanie vodného koridoru člnmi. Ak preliačená časť prepážok nie 
je výrazne zatopená vzdutím z nižšej komory, pre ostatné druhy rýb je to veľmi 
namáhavý výstup vyžadujúci skákanie alebo „šprint“ proti vodopádovým prepadom, 
ak je ale výrazne zatopená aspoň 30-timi cm vody z nižšej sekcie, môže byť 
priechodná prinajmenšom pre typické migranty (podrobne v prílohe 9.3.3). 

5b. Optimalizovaný drobnokomôrkový rybovod (či už ako rampa, alebo ako 
obtok).  

Tradičný drobnokomôrkový rybovod je nevhodný pre všetky druhy rýb kvôli 
stiesnenosti úzkej trasy v neprirodzenom betónovom prostredí, častému upchávaniu 
malých otvorov, kvôli nedostatku vody alebo naopak silným turbulenciám a speneniu 
v prípade dostatku vody (sťažená vizuálna orientácia aj schopnosť plávania rýb), 
absencii pokojných miest so stojatou vodou, nedostatku rýchlostných tieňov, často aj 
kvôli nutnosti prekonávania prepážky len preskokom (podrobne v článku 3.2.1.4.). 

Pri optimalizácii tohto typu (napr. na už existujúcich bariérach alebo pri zle 
naprojektovaných rybovodoch pri stavebnom konaní, keď sa už s územným riešením 
nedá veľa robiť) sa odporúča čo najviac prispôsobiť riešenie parametrom 
veľkokomorového bazénového rybovodu (podľa prílohy 9.2). Optimalizovaný sa dá 
použiť najmä pre malé a stredne veľké typické migranty pod podmienkou výrazného 
zväčšenia hĺbky alebo objemu komôrok (napr. aj za cenu vybúrania niektorých 
prepážok) a pod podmienkou zmeny priechodových otvorov na jednu širokú štrbinu 
(podrobne v prílohe 9.2.2.2 – prvý príklad). Spravidla ostáva nevhodný najmä pre 
veľké druhy rýb!  

5c. Vodopádový rybovod len pre pstruhy je biologicky vhodný len pri 
spriechodnení existujúcich bariér, a to v takom úseku pstruhového pásma, v ktorom 
žijú len pstruhy (prípadne non-migranty hlaváče, pre ktoré ale ichtyológ ani ŠOP 
nepožaduje spriechodnenie kvôli výnimočne problémovým pomerom existujúcej 
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migračnej bariéry). Pre existujúce kaskády 0,5 – 1-metrových stupňov (na všetkých 
pstruhových potokoch SR sú ich stovky) je to často jediná reálna a pritom pre pstruhy 
účelná možnosť ich spriechodnenia. Pre iné druhy sú vodopádové priechody úplne 
nevhodné! (Obrázky v prílohe 9.2.2.4)  

 

3.2.3. Pomôcka pre výber typu rybovodu podľa miestnych podmienok 
(typy podľa článku 3.2.1.5.) 

 

Pri nízkom prevýšení bariéry: jednoznačne typ 1a celokorytový bystrinný sklz 
bezprepážkový. Aj rýchlosti pri zväčšených prietokoch budú vedieť najslabšie druhy 
prekonať po úplne plytkých okrajoch preliačeného-miskovitého sklzu. Ak príslušné 
orgány nepovolia dlhý sklz v koryte, je vhodné preveriť možnosť vytvorenia 1b 
celokorytových bazénov (kratší strmší rybovod s celokorytovými kamennými alebo 
kamenno-betónovými prepážkami fixovanými proti veľkým vodám). Najmä na 
ochudobnených úsekoch riek pri derivačných vodných elektrárňach sa týmto 
princípom postupného zavzdutia hladiny môže nielen spriechodniť, ale aj zavodniť 
bývalé hlavné koryto rieky. 

Pri nízkom prevýšení bariéry sú vhodné, aj keď biologicky o niečo menej účinné, 
aj ďalšie typy: 2a bezprepážková bystrinná rampa, 3a bazénová rampa s prepážkami 
so širokými štrbinami, pri obtokovom riešení je najvhodnejšia 2b bezprepážková 
obtoková bystrina. 

(Len pod podmienkou optimalizácie parametrov a umiestnenia vo vnútrokorytovej 
rampe sú vhodné typy 4a rybovod s medzernatými balvanitými prepážkam a 4b 
priestranný štetinový rybovod so širokou štrbinou.)  

Pri výskyte migrácie aj veľkých rýb: typy 1a, 1b, 3a, 3b. (Typy 2a, 2b len 
v prípade zabezpečenia dostatočnej hĺbky prúdnice, pri 4a, 4b aj dostatočnej šírky 
priechodu cez prepážky.)  

Rybovod ako dráha na splavovanie člnov: jednoznačne typ 1a, ale vhodné sú 
aj typy: 2a, 2b, 4b. Dá sa vyriešiť aj pri type 3a, 3b.  

Pri absencii veľkých rýb: sú vhodné typy 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b.  
Na hornom toku s výskytom len pstruhov a hlaváčov: strmšie varianty typov 

1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a. Len ak v takomto úseku ichtyológ ani ŠOP 
nepožaduje spriechodnenie pre non-migranta hlaváča, je vhodný aj typ 5c 
vodopádový rybovod len pre pstruhy.  

 Pri spriechodnení existujúcej bariéry je len vo výnimočných prípadoch 
stiesneného priestoru vhodný aj typ 5b optimalizovaný drobnokomôrkový rybovod, 
ale len po optimalizácii – zväčšení vodného prostredia a upokojenia prúdenia – a typ 
5c (ten len v prípade, že ichtyológ ani ŠOP nebude požadovať spriechodnenie pre 
žiaden iný druh ryby). Inak sú vodopádové a drobnokomôrkové priechody úplne 
nevhodné! 

Pri malých potokoch pod Qa < 5 m3.s-1 je vhodnejšie použitie prepážkového 
rybovodu, kde sa dá aj pri malom prietoku v rybovode vytvoriť hlbší a širší koridor.  
 

3.3. NÁVRH VODNÉHO PROSTREDIA V KORYTE RYBOVODU  
 

3.3.1. Návrh prietokov rybovodu 
 

Prietok v rybovode sa určí podľa súhrnnej tabuľky v článku 3.5.1. Tabuľka 
prietokov rybovodu – navedenie rýb. 

Pri riešení trvalého (obvyklého) prietoku v rybovode musia byť dodržané 
požiadavky z článku 3.1.4., pri riešení sezónneho prídavného vábiaceho prietoku 
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požiadavky z článku 3.1.5., pri riešení akusticko-optického signálu na prilákanie rýb 
z väčšej diaľky požiadavky z článku 3.1.6.  

Pri výpočtoch vtokových a priechodových otvorov je vhodné zohľadniť výpočty 
z prílohy 12. 

 

3.3.2. Návrh neprípustnosti skokov – vodná cesta bez potreby skákania 
 

Určí sa podľa druhového zloženia rýb, lebo základný rozdiel v technike 
prekonávania prekážok je medzi pstruhmi a ostanými druhmi rýb Slovenska.  
► Základnou podmienkou navrhovania všetkých slovenských rybovodov je možnosť 
každého rybieho jedinca preplávať od vstupu do rybovodu až po výstup z neho popri 
dne proti priestrannému vodnému prúdu bez potreby skákania.  

Poznámka: Všetky druhy našich rýb (okrem pstruhov) normálne prekonávajú prekážku len 
oboplávaním. Niektoré druhy však vyložene nie sú schopné skoku. Súvislú prekážku vyššiu ako 20 cm 
už neprekonajú drobné druhy rýb, ani ryby v ranom vývojovom štádiu. Stupeň vyšší ako 0,30 už 
zväčša tvorí neprekonateľnú prekážku pre vedľajšie a sprievodné kaprovité druhy rýb. Zriedkavo sa 
stane, že napr. silnejšie dospelé samce zdatných druhov pri neresovej migrácii preskočia vodné 
stupne až do výšky cca 30 – 40 cm nad hladinou, to však pre projekčnú prax nemôže byť smerodajné 
(ani schodište pre ľudí sa nenavrhuje podľa atletických rekordov).  

Pstruh ako náš jediný druh normálne prekonáva prekážky nielen oboplávaním, ale aj 
preskočením. Pri navrhovaní prevýšenia hladín v rybovode pre pstruhy však nie je možné riadiť sa 
rekordérmi. Hať vyššia ako 0,5 m už obmedzuje migrácie nielen dobrých plavcov (lipeň, mrena, jalce), 
ale aj najzdatnejších druhov (pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň, hlavátka). Vodný stupeň 
s prevýšením 0,7 m je už neprekonateľný aj pre všetky samice a väčšinu samcov pstruhov. Len 
zdatnejší jedinci pstruha prekonajú prevýšenie vyše 1 m, čo však pre projekčnú prax nemôže byť 
smerodajné. Preto odporúčame prevýšenie vodných hladín v rybovode pre pstruhy nanajvýš 50 cm.  

 

3.3.3. Návrh rýchlosti prúdenia  
 

►Návrh rýchlosti prúdenia vody v rybovode sa vo všeobecnosti určí podľa súhrnnej 
tabuľky v článku 3.5.2 Tabuľka rýchlostí a rozmerov v rybovode pre jednotlivé rybie 
pásma, a to podľa príslušnosti k rybiemu pásmu (to je určené v tabuľke a v mape 
v prílohách 1.2 a 1.3). 
V prípade, ak ichtyológ alebo ŠOP SR stanoví také cieľové druhy rýb, ktoré majú 
odhadovanú maximálnu rýchlosť výrazne menšiu ako hodnoty v súhrnnej tabuľke, 
návrhová rýchlosť vody v rybovode sa prispôsobí nasledovne: od individuálnej 
rýchlosti cieľového slabšieho druhu (podľa tabuľky v prílohe 7.3.) sa odpočíta 40 %, 
aby ryba mohla počas dostatočne krátkej doby prekonať rýchly protiprúd.  
 

3.3.4. Návrh priestrannosti vodnej cesty v rybovode  
 

►Priestrannosť migračného vodného prostredia v rybovode sa vo všeobecnosti určí 
podľa súhrnnej tabuľky v článku 3.5.2, a to podľa príslušného rybieho pásma 
(určeného v tabuľke 1.2 prílohy č. 1 a v mapových prílohách 1.3).  
Priestrannosť koryta musí zároveň zaručiť dostatočnú svetlosť migračného koridoru 
(migrácia rýb v tmavšom priestore sa spomaľuje, pri prechode do úplnej tmy sa 
zvykne aj zastaviť).  
►Preto v prípade prekrytia úseku rybovodu dlhšieho ako 10 m je nutné nainštalovať 
a trvalo udržiavať osvetlenie prekrytej vodnej plochy rybovodu.  
 

3.3.5. Návrh prírodného charakteru koryta rybovodu 
 

Po stanovení prietoku, rýchlosti a kontinuálnosti prúdenia vody a priestorových 
parametrov rybovodu je potrebné doriešiť prírodný charakter migračného prostredia 
v koryte rybovodu. Vo všeobecnosti sa určí podľa textových a obrázkových 
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odporúčaní z prílohy 9.1. pre bystrinný bezprepážkový rybovod, z prílohy 9.2. pre 
bazénový prepážkový rybovod, z prílohy 9.3. pre rybovod s kombinovaným 
bazénovo-bystrinným prúdením.  
►Hlavným cieľom je dosiahnuť prírodný charakter vnútrovodného migračného 
prostredia rýb pomocou kamennoštrkového dna, veľkých balvanitých rozrážačov 
prúdnice a zatienenia časti koryta brehovými porastmi stromov, krovín alebo aspoň 
vysokých vodných tráv. 
 

3.4. NÁVRH HORNÉHO VTOKU – ZAISTENIE POŽADOVANÉHO 
PRIETOKU V RYBOVODE A VÝSTUPU RÝB Z NEHO  

 

3.4.1. Zaistenie požadovaného prietoku v rybovode (vrátane ochrany 
pred upchatím)  

 

► Trvalý prietok vody v rybovode sa stanoví podľa čl. 3.1.4., sezónne navádzacie 
nadlepšenie prietoku sa stanoví podľa čl. 3.1.5. 
► Dostatočné množstvo vody v koryte rybovodu treba zabezpečiť správne 
vypočítaným a zrealizovaným vtokovým otvorom. Ním má vtekať do rybovodu 
približne rovnaké množstvo vody aj počas veľkých vôd, aj počas poklesov hladiny 
nad rybovodom. Rovnica na výpočet rýchlosti pri stanovenom prietoku vo vtokovom 
otvore je v prílohe 12.2.1 Výtok pod stavidlom. 
► Pre zabezpečenie predpísaných prietokov rybovodu je rozhodujúcou požiadavka, 
aby trvalý (obvyklý) prietok v rybovode (transformovaný krivkou prietoku na hĺbku) bol 
zaznamenávaný na nakalibrovanom vodomernom prístroji. Interval rekalibrácie 
meracieho zariadenia je určený podľa prílohy č. 1 k vhláške č. 210/2000 Z. z. a 
metrologickej kontrole a jej neskorších zmien (podľa bodu 1.3.22) na 2 roky. 
Akreditované osoby alebo organizácie určené MŽP vykonávajúce túto kalibráciu 
označia meradlo kalibračnou značkou a vydajú kalibračný certifikát k tomuto 
meraciemu zariadeniu. Meradlo vyhovujúce zákonu o metrológii č. 142/2000 Z. z. 
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho neskorších zmien, musí 
byť umiestnené na náklady prevádzkovateľa na vhodnom mieste v hornom úseku 
rybovodu za vtokovým stavidlom. Musí zabezpečiť kontinuálne automatické meranie 
všetkých hladín prietokov, spätne kontrolovateľné 1 rok dozadu (podrobnejšie 
v prílohe č. 11.4). 
► Ak hrozí, že počas veľkých vôd v priebehu jarnej migrácie rýb budú vznikať 
v umelom koryte rybovodu nepriechodné rýchlosti, turbulencie, spenenie aj 
deštrukcia, treba rybovod trvalo ochrániť horným hradením vtokového otvoru.  
► Zhora hradený vtokový otvor do rybovodu má mať kvôli trvalému prietoku hornú 
hranu 10 cm pod minimálnou prevádzkovou hladinou vody v zdrži nad migračnou 
bariérou.  
► Predchádzajúce podmienky platia aj pre naplnenie požiadavky na sezónny 
navádzací prietok, ktorý musí mať osobitný vtokový otvor navádzacieho prietoku. 
► Počas nevyhnutných poklesov hladiny zdrže nad rybovodom (napr. vyhradeniach 
hate alebo odstávok MVE) je nutné zabezpečiť trvalé zavodnenie celej trasy 
rybovodu (napr. pomocou čerpadla do výšky 30 % jeho bežného prietoku, alebo 
inštalovanie viacerých núdzových hradení na dočasné zadržanie vody v celom koryte 
rybovodu na hĺbku min 10 cm.  
► Vtokový otvor musí začínať na plynulom dne rybovodu a musí splniť limity pre 
šírku a hĺbku vody v priechodovom otvore prepážky zo súhrnnej tabuľky v časti 3.5.2. 
► Upchatiu vtokových otvorov treba predísť inštaláciou predsunutého plávajúceho 
hradenia alebo nornej steny a riedkych hrablíc so svetlosťou 10 cm. Tie musia byť 
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predstavané minimálne 0,3 – 0,5 m pred vtokový otvor tak, aby sa ani pri čiastočnom 
zanesení hrablíc neupchal východ pre ryby a neznižoval sa prietok do rybovodu. To 
znamená, že aj pri upchatí hrablíc konármi majú byť obtekané vodou z bokov, aj 
zospodu (tadiaľ – cez minimálne 0,3 – 0,5 m široký priestor – budú mať možnosť 
preplávať aj ryby). Pri väčších riekach a rybovodoch je potrebné odsadenie hrubých 
hrablíc aspoň na 50 cm pred vtokový otvor alebo úplne pred prítokový kanál (teda do 
širokého vodného priestoru), aby sezónnu prekážku upchatých hrablíc mohla 
vtekajúca voda obtiecť alebo podtiecť a vystupujúce ryby oboplávať alebo podplávať 
(nie ako na druhom obrázku z VD Žilina, obr. 33). 
► Kvôli riziku upchania je potrebné uložiť do prevádzkového poriadku povinnosť 
prevádzkovateľa kontrolovať a čistiť vtok do rybovodu.  
► Na priehradách alebo zdržiach s veľkým rozkolísaním hornej hladiny až niekoľko 
metrov (teda aj vtoku do rybovodu) môže byť riešením vybudovanie zložitejšieho 
vtokového objektu s viacerými vtokovými otvormi navdväzujúcimi na jednotlivé 
systémy komôr vtokového objektu. Tieto otvory vtokového objektu sú osadené 
v rôznej výškovej úrovni v rôznych miestach stúpajúceho rybovodu a vpúšťajúcich na 
pokyn hladinovej automatiky vodu vždy do optimálneho úseku rybovodu. Šírka 
jednotlivých vtokových komôr takéhoto objektu s viacerými vtokovými otvormi musí 
byť minimálne 3/4 šírky určenej pre jednotlivé pásma uvedené v tab. 3.5.2. Na 
výstupe z vtokovej komory musí tento objekt naväzovať na telo (koryto) rybovodu 
s predpísanou šírkou v hladine prislúchajúcu k danému rybiemu pásmu podľa 
tab. 3.5.2. 
 

Poznámka: Projekčne náročnejšou alternatívou môže byť jeden vtokový otvor s vtokovým 
mechanizmom podobným vtoku do rybovodu vodného diela (VD) Žilina (návrh STU Bratislava) – 
sklápateľný bazénový rybovod, ktorý by automaticky (plavákom) udržiaval vtokový otvor v rovnakej 
polohe voči kolísavej hladine nádrže. Pri voľbe tohto variantu by bolo potrebné doriešiť automatickú 
plavákovú reguláciu, aj možnosť regulácie vtoku z velína VD za pomoci kamier alebo inej signalizácie 
stavu vtokových otvorov. Oproti často nefunkčnému riešeniu vtokovej rampy rybovodu VD Žilina musí 
byť sklápateľný rampový rybovod bazénový-komorový (nie ako na prvom obrázku č. 32 z VD 
Žilina), aby sa v ňom aspoň približne dosiahli požadované rýchlostné parametre vody, čo je 
náročný, ale nevyhnutný cieľ.  

 

   

Obr. 32                                                                      Obr. 33 
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Dva príklady hradenia dostatočne predsadeného pred vtokový otvor (Slavík a kol. 2012):  

 

   

Obr. 34                                                                         Obr. 35 

 
 

3.4.2. Bezpečné pokračovanie migrácie rýb z rybovodu hore tokom 
(vrátane ochrany pred strhnutím pod migračnú bariéru) 

 
► Vtokový otvor do rybovodu je aj miestom, kde ryby vyplávajú do toku alebo zdrže 
nad migračnou bariérou. Aby ryby po vyplávaní z rybovodu neboli strhávané späť 
pod migračnú bariéru, musí vtokový otvor ležať čo najďalej – teda desiatky metrov, 
minimálne 10 m – nad zrýchleným prepadom vody cez migračnú bariéru, aj nad 
zrýchleným vtokom do turbín. Rýchlosť vody v hlavnom toku (resp. v zdrži) v mieste 
východu z rybovodu by nemala presahovať 0,4 m.s-1. Pri návrhu vtokového otvoru 
treba dodržať pravidlo z článku 3.1.2. 
► Ochranu menej zdatných rýb pred strhávaním zo zdrže k turbínam (úhyn rýb) je 
možné riešiť hustými hrablicami pred turbínami (odporúčaná svetlosť medzi prútmi 
do 2 – 2,5 cm) a aj umiestnením elektrických plašičov v zdrži ešte v zóne 
s bezpečnou rýchlosťou vody, ktorá je ešte pre ryby úniková (pod 1 m.s-1) – napr. 
nainštalovaním na hrubé (riedke) hrablice, ktoré vždy bývajú pred vtokom do MVE.  
► Ochranu rýb pri prepadávaní cez hať alebo cez čiastočne sklopenú hať (pri 
veľkých prietokoch) by bolo ideálne vyriešiť tak, aby ryby padali priamo do hlbokého 
vývaru (hĺbka má tvoriť minimále 1/4 výšky prepadu cez hať – Schmutz a Mielach 
2013), nie na betón. Toto opatrenie zabezpečuje aj poprúdovú migráciu rýb.  
► Rybovody na veľkých, teda stovky metrov širokých, niekoľko kilometrov dlhých a 
niekoľko metrov hlbokých nádržiach musia mať výstup rýb v mieste s relatívne 
citeľným prúdením, aby ryby vedeli jednoznačný smer ďalšej migrácie. Ak toto nie je 
zabezpečené, ryby budú blúdiť v širokej nádrži a k neresu ani k preplávaniu do 
prúdiaceho úseku rieky nad bariérou nedôjde. Pri takejto hrozbe je treba rybovod 
predĺžiť popri brehu nádrže proti toku až do zúženej časti nádrže, kde už slabá 
prúdnica pod vodou existuje, alebo aspoň presmerovať rybovod do zatopenej 
nevýraznej prúdnice, ktorá pretrváva v bývalom koryte rieky nad priehradným múrom. 
Minimálna reoaktívna rýchlosť prúdu nabádajúceho k migrácii po prekonaní rybovodu 
je 0,2 m.s-1 (hlavátka potrebuje viac ako 0,3 m.s-1).  
 ► Obtokové rybovody je v prípade požiadavky ichtyológa potrebné oplotiť kvôli 
skomplikovaniu pytliačenia v rybovode.  
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3.5. SÚHRNNÉ TABUĽKY POŽADOVANÝCH CHARAKTERISTÍK PRE 
RYBOVODY  

 

3.5.1. Tabuľka prietokov rybovodu – navedenie rýb 
(vyplýva z článkov 3.1 a 3.3.1) 

 

 Vstup pre ryby, čiže výtok vody z rybovodu, má byť vždy zaústený podľa 
článku 3.1.1 do najvýraznejšieho, ryby vodiaceho prúdu, vždy tesne (najlepšie do 
10 m) pod migračnú bariéru, (vo výnimočných prípadoch do zhromažďovacieho 
miesta rýb oddychujúcich pod migračnou bariérou). 

 

Trvalý (obvyklý) prietok rybovodu 

 Trvalý prietok rybovodu musí pri požadovanej rýchlosti naplniť koryto na potrebnú 
hĺbku a šírku (rozmery treba vypočítať) 

 Prúd z rybovodu musí prerážať aspoň 1 – 2 m do koryta rieky (posledná prepážka 
má byť až na vtoku do rieky). Rýchlosť prúdu opúšťajúceho rybovod: 
minimálne 0,75 m.s-1 *1 

 Pri rieke s Qa > 5 m3.s-1 musí z rybovodu vytekať viac ako 0,5 m3.s-1, 

 pri rieke s Qa > 10 m3.s-1 musí z rybovodu vytekať viac ako 0,8 m3.s-1, 

 pri rieke s Qa > 20 m3.s-1 musí z rybovodu vytekať viac ako 1,0 m3.s-1, 

 pri rieke s Qa > 50 m3.s-1 musí z rybovodu vytekať viac ako 1,5 m3.s-1, 

 pri rieke s Qa > 100 m3.s-1 musí z rybovodu vytekať viac ako 2,0 m3.s-1, 

 pri rieke s Qa > 200 m3.s-1 musí z rybovodu vytekať viac ako 2,5 m3.s-1, 

 pri malých tokoch s Qa < 5 m3.s-1 minimálne 10 % z Qa (čím menší potok, tým 
vyššie %). 

 Pri extrémne rozkolísaných alebo menej vodnatých potokoch Qrybovodu = Q355, 
pokiaľ je hodnota Q355 menšia ako 0,1 m3.s-1, potom prietok v rybovode musí byť 
určený takou hodnotou, aby rybovod bolo možné pre príslušné rybie pásmo 
zrealizovať. Toto je potrebné určiť hydraulickým výpočtom. 

 Trvalý (obvyklý) prietok na vtoku do rybovodu, (alebo výška hladiny prislúchajúca 
k požadovanému prietoku, meraná na vhodnom mieste v rybovode) musí byť 
zaznamenaný na vodomernom prístroji, tak aby kontrolné orgány (ŠOP, MŽP SR 
alebo iné určené) mohli skontrolovať históriu prietoku v rybovode v intervale 
jedného roka. 

 
Občasné zvýšenie prietoku v ústí rybovodu 
Pri riekach s Qa > 40 m3.s-1, (a tiež pri každom rybovode so vstupom na opačnom 
brehu), má pritekať do ústia rybovodu krátkou deriváciou (bypassom-žľabom alebo 
rúrou, nie korytom rybovodu!) sezónny prídavný vábiaci prietok = 50 – 100 % 
z bežného prietoku rybovodu, a to buď formou dynamického navýšenia počas 
prirodzeného zvyšovania orientačných problémov rýb počas veľkých prietokov 
rieky nad Q turbín + Q rybovodu, a to v ktoromkoľvek období roka, alebo formou 
konštantného navýšenia prietoku počas doby najpočetnejších migrácií (článok 
3.1.5).  
 

Trvalý vábiaci vodopádik 

 Do rieky pred výtokom z každého rybovodu má z výšky 1 – 2 m z rúrky dopadať 
vodopádik 10 – 50 l.s-1 (podľa problémovosti vstupu) na prilákanie rýb z väčšej 
diaľky (podľa článku 3.1.6). 

*1 Pozn. – v mrenovom alebo pleskáčovom potoku je najvyššia dovolená prierezová rýchlosť len 
 0,7 m.s-1, ale maximálna rýchlosť vody v priečnom profile, a tým aj vo výtoku z rybovodu je vyššia 
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3.5.2. Tabuľka rýchlostí a rozmerov v rybovode pre jednotlivé rybie pásma (vyplýva z článkov 3.3.3 a 3.3.4)  

Rybie pásmo (je určené v prílohách 1.2 a 1.3): 
Horné 

pstruhové 
Dolné 

pstruhové 
Lipňové pre 
Qa < 5 m3.s-1 

Lipňové pre 
Qa = 5 – 20 

m3.s-1 

Lipňové pre 
Qa ≥ 20 
m3.s-1 

Mrenové pre 
Qa ≥ 5 m3.s-1 

Mrenové alebo 
pleskáčové pre 

Qa < 5 m3.s-1 

Pleskáčové 
pre 

Qa ≥ 5 m3.s-1 

Pleskáčové pre 

Qa > 200 m3.s-1 

Bezprepážkový bystrinný rybovod s celoplošným bystrinným prúdením (podrobne v prílohe 9.1), rýchlosti platia aj pre kombinované bystrinno-bazénové typy rybovodov (podrobne v prílohe 9.3) 

Najvyššia prierezová rýchlosť vody v bystrinnom 

rybovode *1 
do 1,8 m.s-1 

*2 
do 1,7 m.s-1 do 1,5 m.s-1; do 1,5 m.s-1; do 1,5 m.s-1; do 1,2 m.s-1; do 0,7 m.s-1; do 1,1 m.s-1; do 1,1 m.s-1; 

Pozdĺžny sklon bystrinného rybovodu bez prepážok (je 
potrebné vypočítať podľa prierezu, navrhnutej drsnosti, 
rýchlosti vody, prietoku rybovodu) 

max. 1 : 20 
(= 50 ‰) *3 

max. 1 : 25 
(= 40 ‰) 

max. 1 : 50 
(= 20 ‰) 

max. 1 : 50 
(= 20 ‰) 

max. 1 : 50 
(= 20 ‰) 

max. 1 : 100     
(= 10 ‰) 

max. 1 : 200 
(= 5 ‰) 

max. 1 : 150 
(= 7 ‰) 

max. 1 : 150 
(= 7 ‰) 

Hĺbka vody v bystrine (v celom úseku prúdnice) *4 min. 30 cm min. 30 cm min. 30 cm 
*5 

min. 30 cm 
*5 

min. 40 cm 
*5 

min. 50 cm 
*5 *6 

min. 40 cm min. 60 cm   
*6 

min. 80 cm 

Zavodnená šírka hladiny bystrinného rybovodu *7 *8 min. 2 m min. 3 m min. 3 m min. 4 m min. 5 m min. 5 m min. 2 m min. 5 m min. 8 m 

Prepážkový bazénový veľkokomorový rybovod s pokojnejším „nádržkovým – bazénovým“ prúdením (podrobne v prílohe 9.2), všetky limity okrem rýchlosti platia aj pre kombinované bystrinno-
bazénové typy rybovodov (podrobne v prílohe 9.3) 

Najvyššia zvislicová rýchlosť prúdiacej vody 

v priechodovej štrbine medzi bazénmi *9 
do 2,0 m.s-1 ; 

*10 
do 1,9 m.s-1; do 1,8 m.s-1; do 1,8 m.s-1; do 1,8 m.s-1; do 1,5 m.s-1; do 1,0 m.s-1; do 1,2 m.s-1; do 1,4 m.s-1; 

Prevýšenie hladín susedných bazénov max. 20 cm 
*11 

max. 18 cm max. 17 cm max. 17 cm max. 17 cm max. 12 cm max. 5 cm max. 8 cm max. 10 cm 

Šírka prietokovej štrbiny v každej prepážke *12 min. 20 cm min. 20 cm min. 30 cm 
*13 

min. 50 cm 
*13 

min. 50 cm 
*13 

min. 50 cm 
*13 

min. 20 cm min. 70 cm min. 100 cm 

Hĺbka prietokovej štrbiny v prepážke min. 30 cm min. 30 cm min. 40 cm 
*14 

min. 40 cm 
*14 

min. 50 cm min. 50 cm 
*15 

min. 30 cm min. 60 cm 
*15 

min. 90 cm 

Hĺbka vody v bazéne (pod/nad prepážkou) min. 
40/60 cm 

min. 
40/58 cm 

min. 
40/57 cm 

*16 

min. 
40/57 cm 

*16 

min. 
50/67 cm 

*16 

min. 
60/72 cm 
*16; *17 

min. 40/45 cm  min. 80/88 cm 
*17 

> 100 cm 

Šírka hladiny v bazénovom rybovode *7 *8 min. 1.5 m min. 2 m min. 3 m min. 4 m min. 5 m min. 5 m min. 2 m min. 5 m min. 8 m 

Dĺžka vodných bazénov (minimálny rozstup prepážok) 2 – 2,5 m 2 – 2,5 m 2 – 3 m 2 – 3 m 2,5 – 4 m 2,5 – 5 m 1,5 – 3 m 3 – 5 m 4 m 

Odporúčaný vodný objem „veľkého“ bazéna 

v rybovode s odpočítaným objemom umiestnených 
balvanov, alebo iných vložených štruktúr 

nad 1,5 m3 nad 2,0 m3 nad 3,0 m3 nad 4,0 m3 nad 8,0 m3 nad 8,0 m3 nad 1,3 m3 nad 13,0 m3 nad 32,0 m3 

Energia vody po utlmení v bazéne rybovodu (W.m-3) 
(Pb = (Q.g.ρ.∆h)/Vb    *18 

max. 250  max. 225  max. 200  max. 200  max. 200  max. 150  max. 125  max. 125  max. 125  
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*1     tieto rýchlosti sú prípustné pod podmienkou, že zároveň bude v rybovode výrazne drsné kamenno-štrkové dno, početné solitérne „spomaľovacie“ balvany, aspoň jeden 
        breh miskovitého koryta rybovodu s miernym sklonom v priečnom profile, rýchlosť vody v plytčinách pri okrajoch rybovodu do 0,40 m.s-1 (lebo pre slabšie ryby a mihule 
        dôležitejšia ako prierezová rýchlosť je existencia pomalšieho protiprúdu s oddychovými miestami v príbrežnej plytčine).  
*2     pri výskyte mihule potočnej do 1,1 m.s-1 

*3     pri výskyte mihule potočnej 1 : 50 (= 20 ‰) 
*4     pre bezprepážkové rybovody s malým prietokom sa po hydraulickom výpočte pripúšťa menej, najmenej však 25 cm  
*5     pri výskyte hlavátky minimálne 50 cm 
*6     pri výskyte sumca minimálne 70 cm 
*7     pri potokoch s menšou šírkou zavodnenej hladiny ako 3 m (merané pri Qa príslušného potoka) je možné použiť menšiu šírku príslušného rybovodu, najmenej však 1 m. 
*8     Pri rekonštrukciách rybovodov alebo spriechodňovaní už vybudovaných priečnych prekážok v prípadoch, pri ktorých nie je možné dodržať požadovanú šírku rybovodu  
        v hladine pre priestorové problémy z dôvodu vybudovaných protipovodňových opatrení, je možné použiť menšiu šírku rybovodu, najmenej však 3/4 požadovaného limitu,  
        a táto šírka musí byť podrobne hydraulicky posúdená, či vyhovuje požadovanými rýchlosťami pre dané rybie pásmo, a zároveň takéto umiestnenie rybovodu musí byť  
        schválené správcom toku. Táto výnimka neplatí pri budovaní nových priečnych prekážok.  
*9     Najvyššie bodové rýchlosti vody pri dne štrbiny do 0,5 m.s-1. Najvyššia zvislicová rýchlosť prúdiacej vody v priechodovej štrbine medzi bazénmi sa vypočíta podľa rovnice  
        12.36 uvedenej v prílohe č. 12. V prípade návhu pomocou 2D modelu nesmie žiadna vypočítaná rýchlosť v jednotlivých častiach výpočtovej siete umiestnenej v štrbine  
        rybovodu prekročiť hodnotu maximálnej povolenej zvislicovej rýchlosti prislúchajúcej k jednotlivým rybím pásmam. 
*10   pri výskyte mihule potočnej do 1,3 m.s-1 
*11   pri výskyte mihule potočnej maximálne 9 cm 
*12   pokiaľ je v prepážke navrhnutých viacero štrbín, jedna z nich musí mať predpísanú minimálnu šírku (ide o prípad väčších prietokov a viacerých štrbín) 
*13   pri výskyte hlavátky minimálne 50 cm, pri výskyte sumca minimálne 60 cm 
*14   pri výskyte hlavátky minimálne 45 cm 
*15   pri výskyte sumca minimálne 70 cm 
*16   pri výskyte hlavátky pre lipňové pásmo minimálne 70 cm pod prepážkou a 87 cm nad prepážkou, pre mrenové pásmo 70 cm pod prepážkou a 82 cm nad prepážkou 
*17   pri výskyte sumca pre mrenové pásmo minimálne 90 cm pod prepážkou a 102 cm nad prepážkou, pre pleskáčové pásmo 90 cm pod prepážkou a 98 cm nad prepážkou 
*18   kde ρ = hustota hmotnosť vody 1000 kg.m-3, g = gravitačná konštanta 9,81 m.s-2, ∆h = rozdiel hladín susedných bazénov, Q = prietok v m3.s-1 a Vb = objem bazéna v m3 
        V oddychovom bazéne rybovodu, ktorý je potrebné vybudovať na každé 2 m prevýšenia, nesmie Pb prekročiť hodnotu 50 W.m-3. V prípade prekročenia limitu je potrebné  
        zväčšiť objem bazéna (podrobne v prílohe 9.2.1) 
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Článok 4 – GARANCIA SPRÁVNEHO VYBUDOVANIA RYBOVODU, 

                  JEHO MONITOROVANIE A ÚDRŽBA 
 

   Súčasťou výstavby rybovodov a stratégie sprístupňovania riečnej siete je 
informácia, či investované finančné prostriedky boli zhodnotené funkčným 
biokoridorom. Ak je testovanie kvality rybovodu podceňované, pri ďalších 
realizáciách dochádza k opakovaniu konštrukčných chýb. Nefunkčné alebo 
neposúdené rybovody sú potom trvalou prekážkou migrácie rýb. Väčšina doterajších 
nefunkčných rybovodov zlyhala nielen na biologicky chybnom projekte, ale aj na 
neskoršej nedostatočnej alebo chybnej realizácii pri výstavbe alebo prevádzke 
rybovodu. 
► Pre zaistenie správnej realizácie a prevádzky rybovodu je stavebník povinný: 
a. zapracovať biologické požiadavky z tejto metodiky do všetkých realizačných 
stavebných projektov rybovodu (čo úrad môže dať skontrolovať ichtyológovi alebo 
inej odborne spôsobilej osobe), 
b. zabezpečiť v zmysle prílohy č. 11.1 bioekologický (environmentálny) stavebný 
dozor počas výstavby spriechodnenia (potrebné hlavne pri väčších riekach 
s Qa > 20 m3.s-1, na menších tokoch v prípade požiadavky SRZ Rada Žilina alebo 
ŠOP SR),  
c. zabezpečiť v zmysle príloh č. 10, 10.2, 11.2, 11.3 hydroekologické a ichtyologické 
monitorovanie priechodnosti migračnej bariéry počas prvých 3 rokov prevádzky, 
skladajúce sa z nepretržitého automatického monitoringu pomocou kamery alebo 
bioskenera a podporných ichtyologických prieskumov a ich odborného vyhodnotenia 
podľa prílohy č. 10 (potrebné pri väčších riekach s Qa > 20 m3.s-1, na menších tokoch 
v prípade požiadavky SRZ alebo ŠOP SR). Podľa výsledku monitoringu a návrhov 
ichtyológa zabezpečiť optimálne nastavenie morfologických a hydrologických 
parametrov rybovodu. 
d. Prevádzkovateľ rybovodu je povinný na svoje náklady vykonávať operatívnu 
údržbu rybovodu tak, aby tento trvale plnil všetky funkcie privábenia a prevedenia 
všetkých cieľových skupín rýb cez migračnú bariéru. Preto musí v rámci bežnej 
údržby zabezpečiť opravu alebo obnovu všetkých naprojektovaných súčastí 
rybovodu a jeho príslušenstva. 

Aby bolo možné rybovod považovať za plne funkčný, musí spĺňať všetky 
nasledujúce požiadavky: 
1. ryby musia príznačne (signifikantne) reagovať na teplotu a prietok vody v hlavnom 
toku pod rybovodom, 
2. rybovod aj jeho systém navádzania musí vykazovať zodpovedajúcu kvantitatívnu 
účinnosť. Rybovod je kvantitatívne plne funkčný, ak jeho trať nájde a prekoná viac 
než 70 % rýb označených pod bariérou, 
3. rybovod nesmie byť veľkostne ani druhovo selektívny, musia ho vedieť prekonať 
všetky druhy a veľkosti rýb, zistené pod bariérou (kvalitatívna účinnosť). Rybovod 
musia prekonať nielen migrujúce samce, ale aj samice z každého druhu.  
Ak niektorú požiadavku rybovod pri monitoringu nesplní, prevádzkovateľ rybovodu je 
povinný podľa výsledku monitoringu a návrhov ichtyológa zabezpečiť na svoje 
náklady optimálne nastavenie morfologických a hydroekologických parametrov 
rybovodu. 
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Článok 5 – UMOŽNENIE POPRÚDOVEJ MIGRÁCIE POMOCOU MANIPULÁCIE 

                   NA PRIEČNEJ PREKÁŽKE 

 

V prípade, že SRZ Rada Žilina vo svojom vyjadrení k priečnej prekážke požiada 
o umožnenie poprúdovej migrácie, bude do manipulačného poriadku zapracovaná 
táto požiadavka a počas požadovaných období bude pomocou manipulácie 
stavidlami alebo inými zariadeniami umožnená poprúdová migrácia. Pre poprúdovú 
migráciu rýb je dôležité vyriešiť aj ochranu rýb pred prepadávaním cez hať alebo cez 
čiastočne sklopenú hať (pri veľkých prietokoch) tak, aby ryby padali priamo do 
hlbokého vývaru (hĺbka má tvoriť minimálne ¼ výšky prepadu cez hať, nie na betón. 
Poprúdovej migrácii pomôže aj ponechanie prelievania stĺpca vody v hrúbke 
minimálne 3 – 5 cm ponad hať. 

 

 



  

 P 1 - 1 

Príloha č. 1 
Pozdĺžna zonácia tečúcich vôd 
 
1 Ichtyologická zonácia a klasifikácia vodných tokov P1 - 1 

1.1.1 Riečna celistvosť P1 - 1 

1.1.2 Biologická zonácia riek P1 - 3 

1.1.3 Potenciálne prirodzená druhová skladba rýb podľa rybích   
         pásiem 

P1 - 3 

1.2    Tabuľka zaradenia vodných útvarov do rybích pásiem P1 - 6 

1.3     Mapa zaradenia vodných útvarov SR do rybích pásiem 
 

P1 - 43 

 

1.1  Ichtyologická zonácia a klasifikácia vodných tokov 
 

1.1.1 Riečna celistvosť 

 Koncept riečnej celistvosti opisuje Vannoy et al. (1980) ako lineárny 
ekosystém s prúdiacou energiou, ktorá predstavuje teoretický základ prepojenia 
čiastkových riečnych systémov a je založená na charakteristických zmenách 
abiotických faktorov v priebehu toku rieky. Vodné živočíchy sa prispôsobujú 
špecifickým životným podmienkam, ktoré sa menia prirodzenou sukcesiou 
v pozdĺžnom priereze vodného toku: 

 prietočnosť toku sa trvale zvyšuje od prameňa k ústiu, 

 pozdĺžny sklon zvyčajne klesá s rastúcou vzdialenosťou od zdroja,  

 rýchlosť prúdu je vysoká v hornom toku a klesá smerom k ústiu,  

 substrát je odstupňovaný v smere toku charakteristickým spôsobom, 
v závislosti od rýchlosti prúdenia – v hornom toku je dno tvorené hlavne z balvanov, 
okruhliakov a hrubozrnného štrku, v strednom toku dominuje jemný štrk a piesok, 
dolné toky riek sú vystlané vrstvami jemného piesku, bahna a ílového substrátu, 

 priemerná ročná teplota má v hornom toku hlboko pod 10 ºC, zvyšuje sa 
v smere toku. Zatiaľ čo teplota v blízkosti prameňa je zvyčajne kvázi konštantná, 
v dolnom toku kolíše až o 20 °C (leto–zima),  

 obsah kyslíka v hornom toku je vysoký, voda je kyslíkom presýtená 
vzhľadom ku silnej turbulencii, 

 rozpustnosť kyslíka v rieke klesá s dĺžkou toku najmä kvôli vyššej teplote a 
pomalšiemu prúdeniu. V dolnom toku obsah kyslíka vo vode stále viac ovplyvňujú 
vodné rastliny (macrophyta), ale tiež vo zvýšenej miere fytoplanktón.  

   Koncept riečnych kontinuí vysvetľuje tvorbu na seba nadväzujúcich biologických 
stupňov so zmenenými abiotickými faktormi. Tok biologickej energie prebieha cez 
vstup, prepravu, zhodnocovanie a nakoniec ukladanie organických látok na dne rieky. 
Biologická rozmanitosť toku je v danom biotope tvorená živočíšnymi a rastlinnými 
spoločenstvami, ktoré sú v smere toku nahrádzané inými prirodzenými sukcesiami. 
Spoločná stratégia riečneho kontinua vychádza zo zásady minimalizácie strát 
energie v celom riečnom ekosystéme. Hydrocenózy v dolnom toku využívajú neúplnú 
energetickú transformáciu organickej hmoty biocenózami z vyšších úsekov toku, 
ktorá neustále prúdi dole tokom. Táto teória je podporovaná známou skutočnosťou, 
že bentické bezstavovce v rôznych častiach rieky (horný, stredný a dolný tok) 
využívajú rôzne potravné prvky a vykazujú rôzne nutričné stratégie.  
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Základné bioenergetické vplyvy v rámci riečnej kontinua sa skladajú jednak 
z miestnych nepôvodných materiálov vrátane organickej hmoty, a tiež z driftu 
organického materiálu z horného toku a z prítokov, splavovaného nižšie do stredných 
a dolných tokov.  

 Horné toky sú výrazne ovplyvňované brehovými porastmi, čo jednak 
znižuje autotrofnú produkciu v samotnom toku jeho zatienením, ale na druhej strane 
poskytuje rieke veľké množstvo alochtónnej organickej hmoty. 

 Význam prísunu hmoty z terestrickej zóny klesá s rastúcou šírkou rieky. 
Súčasne autotrofná primárna produkcia vody, ako aj poprúdový transport 
organických živín z horných úsekov sa výrazne zvyšuje.  

 Fyziologické rozdiely medzi cenózami rôznych riečnych úsekoch sa 
odrážajú v pomere ich primárnej produkcie (P) a respirácie (R) = (P / R).  

 V hornom toku dominujú respiračné aktivity, zatiaľ čo v strednom toku je 
dôležitejšia primárna produkcia. V dolnom toku sa však primárna produkcia znižuje 
s narastajúcou hĺbkou a zvýšeným zákalom vody. Veľké množstvo organického 
materiálu zo zahnívajúceho opadaného lístia spôsobuje zvýšenú respiráciu, ktorá tu 
prevláda nad primárnou produkciou.  

Rôzne morfologické a fyziologické stratégie vodných organizmov možno chápať ako 
prejav ich prispôsobenia základnému potravinovému reťazcu, ktorý charakterizuje 
prevládajúce výživové pomery v rôznych riečnych úsekoch. Môžeme rozlíšiť 
nasledujúce typy konzumentov:  

 drviče, ktoré používajú hrubý organický materiál (> 1 mm), ako je opadané 
lístie, ale ktoré sú závislé na podpornej činnosti mikroorganizmov,  

 zberače, ktorí filtrujú malé častice (0,5 – 5,0 mm) a sú tiež závislí na 
mikrobiálnych organizmoch, 

 zoškrabovače, ktoré sa špecializujú na spásanie porastov rias na 
substráte,  

 predátory, dravé druhy, ktoré sa živia na iných bentických živočíchoch.  

Drviče a zberače spoločne dominujú na hornom toku. Zoškrabovače možno nájsť 
predovšetkým na strednom toku (P / R > 1). S narastajúcou šírkou rieky sa znižuje 
veľkosť potravných častíc, a preto zberače opäť získavajú prevahu v cenózach 
väčších riek. Podiel dravých druhov bentosu sa v smere toku mení len minimálne, ale 
druhová skladba je diferencovaná. Môžeme potom rozlišovať: 

 horný tok → drviče a zberače, 

 stredný tok → zoškrabovače, 

 dolný tok → zberače. 

Rybie spoločenstvá vykazujú tiež charakteristické sekvencie v smere toku rieky. 
Studenovodné rybie spoločenstvá na hornom toku, zložené z niekoľkých druhov, sú 
postupne nahrádzané teplomilnými societami s vysokou druhovou diverzitou. Rybie 
druhy horného toku sa živia predovšetkým bezstavovcami (sú invertivorné), zatiaľ čo 
rybie spoločenstvá na strednom toku sú invertivorné a piscivorné (rybožravé). 
Planktonofágne druhy sú obmedzené na dolný tok veľkých riek. 

 Horný tok → bentofágy (invertivorné, insektivorné), 

 stredný tok → bentonofágne a piscivorné, 

 dolný tok→ planktonofágy. 

Základným predpokladom pre fungovanie tohto modelu je, že živočíšne spoločenstvá 
sa môžu meniť a prispôsobiť miestnym podmienkam v súlade s dynamikou systému. 
Jednotlivé druhy rýb musia mať možnosť nájsť si vhodné krmoviská v závislosti od 
svojho životného cyklu a sezónnych podmienok. To si vyžaduje nerušený celoročný 
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priechod rýb formou poprúdových i protiprúdových migrácií. Poruchy prísunu 
biologickej energie napr. v dôsledku nedostatku brehových porastov, alebo narušenie 
materiálových tokov prehradením koryta, ako aj následné narušenia štruktúry 
ichtyocenóz majú nepochybný vplyv na osídlenie celého riečneho ekosystému. 
Prerušenie riečneho kontinua, a tým aj transportu materiálu v rieke, vedie ku 
zmenám v celkovej energetickej bilancii povodia.  

1.1.2 Biologická zonácia riek 

Znalosť interakcie medzi abiotickými a biotickými faktormi v riekach umožňuje 
vymedzenie stanovíšť typických ichtyocenóz v rámci rozdelenia rieky na zóny. Toto 
územné členenie má i praktické dôsledky. Napr. poskytuje podklady pre ekologicky 
orientovaný rybolov a umožňuje preukázať negatívne dopady ľudských zásahov na 
rieku. Pre účely rybolovu sú riečne úseky zatriedené podľa hlavných indikátorových 
druhov rýb, ktoré sú hospodársky významné a ktoré charakterizujú rybie 
spoločenstvo danej zóny.  
Rybie spoločenstvá sú v horných tokoch tvorené hlavne hlaváčmi, salmonidmi a 
lipňom, v stredných tokoch prevažne mrenou a v dolných tokoch pleskáčmi (viď 

tab 2).  

Ichtyocenózy riek sú charakterizované nielen indikátorovými druhmi rýb, ale aj 
ďalšími súvisiacimi druhmi. Popísaná zonácia sa vzťahuje nielen na ryby, ale aj na 
vodné bezstavovce. Preto aj keď indikátorový druh rýb momentálne chýba, napr. 
v dôsledku otráv, rybie pásmo môže byť správne identifikované i na základe 
asociovaných druhov bentosu.  
Illies (1961) na základe tejto skutočnosti nahradil zavedenú všeobecne uznávanú 
nomenklatúru pre tečúce vody novou zonáciou, vychádzajúcou z asociovaných 
druhov vodných živočíchov. Rozdelil tečúce vody do dvoch hlavných kategórií na 
potoky (rhithron) a rieky (potamon), ktoré sú ďalej členené do troch skupín (tabuľka 
č. 1.1). 

 
Tab. 1.1 Riečne zóny (podľa ILLIES, 1961) 

potok 

horný úsek toku horné pstruhové pásmo epirhithral 

stredný úsek toku dolné pstruhové pásmo metarhithral 

dolný úsek toku lipňové pásmo hyporhithral 

rieka 

horný úsek toku mrenové pásmo epipotamal 

stredný úsek toku pleskáčové pásmo metapotamal 

dolný úsek toku brakická zóna hypopotamal 

 

1.1.3 Potenciálne prirodzená druhová skladba rýb podľa rybích pásiem 

Pri posudzovaní celého spektra slovenskej ichtyofauny je zrejmé, že v súčasnej dobe 
niektoré druhy rýb nemôžu nájsť vhodné habitatové podmienky vo svojich riekach. 
Vhodné biotopy môžu byť však reštaurované, a to už v blízkej budúcnosti pomocou 
zlepšenia kvality vody, rehabilitácie morfológie korýt a obnovy pozdĺžneho prepojenia 
celých riečnych ekosystémov.  
Pre stanovenie prirodzenej druhovej skladby slovenskej ichtyofauny je potrebné 
komplexné posúdenie štruktúry z rôznych aspektov. Základným predpokladom 
správneho ekologického hodnotenia ichtyologickými a rybárskymi odborníkmi je 
zohľadnenie nasledovných kritérií:  

 presná zonácia rieky so stanovením potenciálneho druhového spektra 
priradením asociovaných druhov rýb, 
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 špecifickú druhovú skladbu ichtyocenóz v danom povodí predurčujú 
biogeografické aspekty, 

 pri stanovovaní štruktúry prirodzenej ichtyofauny významne 
spolurozhodujú topografické podmienky toku,  

 prítomnosť alebo absenciu druhového spektra výrazne ovplyvňuje kvalita 
stanovišťa (napr. desaťročia trvajúce antropické zásahy na Váhu spôsobili okrem 
segmentácie toku aj zmenu riečnej morfológie v jednotlivých habitatoch, v dôsledku 
čoho hlavné druhy mrenového pásma – podustva, mrena, nosáľ – stratili svoje 
teritóriá a postupne sa z daného pásma vytrácajú. Ichtyologická reštaurácia 
poškodených ichtyocenóz bude v súčasnosti ťažko riešiteľná),  

 zloženie prirodzených ichtyocenóz sa dá získať z historických prameňov. 

HORSKÁ ZÓNA 

 Horné pstruhové pásmo > 600 m n.m., tvoria 3 druhy rýb – pstruh 
potočný (Salmo trutta m. fario), hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus) a mihuľa 
potočná (Lampetra planeri), lokalizovaná v SR iba v rieke Poprad. Nad 800 m n.m. 
sú potoky prudkého bystrinného charakteru – Čutkovo, Kôprovský p., Tichý p., 
Mlynica, Malužiná, Bystrianka, Lomnistá, Studenec, Ždiarsky p., Stará voda. Od 
600 – 800 m n.m. sa jedná o vodnatejšie bystriny – Ipoltica, Boca, Gaderský p., 
Studený p., Poprad – Svit, Trnovec, Biely Váh, Smrečianka, Korytnica.  

PODHORSKÁ ZÓNA 

 Dolné pstruhové pásmo 420 – 600 m n.m. pozostáva okrem vyššie 
uvedených druhov zo širšieho spektra prúdomilných rýb. Ichtyofaunu rozširuje hlaváč 
bieloplutvý (Cottus gobio), čerebľa (Phoxinus phoxinus), slíž severný (Barbatula 
barbatula), lipeň tymianový (Thymallus thymallus), jalec maloústy (Leuciscus 
leuciscus) a ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus). Tu rozlišujeme podľa 
charakteru toku „podhorský potok“ so šírkou 2 – 5 m, napr. Pružinka, Oščadnica, 
Čierňanka, Bystrica, Moštenica, Vajskovský p., Jaseniansky p., Vlára, Súčianka, a 
priestrannejšiu „podhorskú rieku“, širokú 5 – 15 m, napr. horný Váh, Nitra, Hron, 
Rimava, Revúca, Belá – dolný tok, Turiec, Rajčanka, Bystrica – Riečnica.  

 Lipňové pásmo 300 – 600 m n.m. obývajú aj všetky druhy pstruhovej 
zóny, ale lipeň tu prevláda nad pstruhom a hlaváč bieloplutvý nad hlaváčom 
pásoplutvým. Vo vrchnej časti podhorských riek žije hlavátka (Hucho hucho), jalec 
hlavatý (Leuciscus cephalus), podustva severná (Chondrostoma nasus), mrena 
severná (Barbus barbus) a nosáľ sťahovavý (Vimba vimba). Typická pre toto pásmo 
je podhorská rieka s výskytom lipňa a hlavátky – Orava, Váh (Kraľovany – Liptovský 
Hrádok), Hron (Brezno – Banská Bystrica), Poprad (Stará Ľubovňa), Hornád 
(Spišská Nová Ves) a Dunajec.  

 Mrenové pásmo 150 – 360 m n.m. tvoria v prevažnej miere stredné a 
dolné úseky slovenských veľkých riek a ich prítoky. Druhové spektrum lipňového 
pásma tu plynule prechádza do mrenového, kde ale prevládajú kaprovité reofilné 
druhy rýb – mrena, podustva, nosáľ, jalec hlavatý. V perejnatých úsekoch 
s dostatkom kyslíka dominuje hlavátka (Hucho hucho), hlboké tône a brehové výmole 
obýva sumec (Silurus glanis). Ku sprievodným druhom pristupuje hrúz škvrnitý 
(Gobio gobio) a belička (Alburnus alburnus). Toto pásmo charakterizuje podhorský 
potok a podhorská rieka s prevahou reofilných cyprinidov. Ako typické sú 
v mrenovom pásme zaradené stredné toky Váhu, Hrona, Nitry, Slanej, Hornádu, 
Torysy s prítokmi, nepresahujúcimi dĺžku 8 – 15 km.  
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NÍŽINNÁ ZÓNA 

 Pleskáčové pásmo < 150 m n.m. tvoria tri typy tokov: 

o nížinný pleskáčový potok – je reprezentovaný menšími tokmi nížinného 
pásma a melioračnými kanálmi so šírkou do 10 m. Rybie spoločenstvá vykazujú 
pomerne vysokú diverzitu. Optimálne podmienky tu majú mieň (Lota lota), šťuka 
(Esox lucius), pleskáč malý (Abramis bjoerkna), čík (Misgurnus fossilis), slíž 
(Barbatula barbatula), ovsienka (Leucaspius delineateus), pĺž (Cobitis elongatoires) a 
lopatka dúhová (Rhodeus sericeus). Na Slovensku sa vyskytuje množstvo menších či 
väčších prítokov dolného Váhu, Hrona, Nitry, Moravy, Bodrogu, Ondavy, Laborca a 
Latorice nížinného charakteru, napr. Malina, Perec, dolné toky Krupinice, Štiavnice, 
melioračné kanály Podunajskej a Východoslovenskej nížiny.  

o nížinná pleskáčová rieka – je tvorená dolnými tokmi veľkých 
slovenských riek so šírkou do 100 m. Jedná sa o vysokoprodukčný reofilno-limnofilný 
biotop s vysokou biodiverzitou ichtyofauny. Okrem zástupcov mrenového pásma tu 
početne prevládajú kaprovité limnofilné druhy, najmä pleskáč vysoký (Abramis 
brama), červenica (Scardinius erythrophthalmus), jalec tmavý (Leuciscus idus), kapor 
(Cyprinus carpio), lieň (Tinca tinca). Medzi veľké druhy rýb patrí sumec (Silurus 
glanis), šťuka (Esox lucius), zubáč (Stizostedion lucioperca), a boleň (Aspius aspius). 
V určitých úsekoch toku môžu byť silne zastúpené ostriež (Perca fluviatilis) a 
hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus). Typickými príkladmi sú dolné toky 
Váhu, Hrona, Slanej, Ipeľ, Tisa, Bodrog, Latorica, Laborec a Uh.  

o veľká nížinná pleskáčová rieka – Dunaj, ústie Moravy, ústie Váhu so 
šírkou nad 100 m. Samotná rieka Dunaj predstavuje pre Slovensko unikátny a 
zároveň najväčší riečny ekosystém, spájajúci v sebe reofilné aj limnofilné biotopy, 
vhodné aj pre pstruha potočného a hlavátku, ktorých úlovky sú z Dunaja známe 
z minulosti. Celkove tu však prevládajú limnofilné sektory. Ku druhom vyskytujúcim 
sa v predchádzajúcom type pristupujú ďalší zástupcovia pleskáčov – pleskáč 
tuponosý (Abramis sapa) a pleskáč siný (Abramis ballerus). Početné sú kaprovité 
reofily – mrena severná (Barbus barbus), boleň dravý (Aspius aspius) a podustva 
severná (Chondrostoma nasus), menej jalec tmavý (Leuciscus idus). Typický druh 
z Dunaja je hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser), jeseter malý 
(Acipenser ruthenus), ako aj veľké druhy – sumec (Silurus glanis) a vyza (Huso 
huso), ktorá sa tu v minulom storočí vyskytovala až po ústie Moravy.  

 
Navrhovaná zonácia tokov vychádza: 

 z členenia Hueta (1949), Holčíka a Hensela (1972) a je upravená podľa 
Mužíka (2000a), Mužíka (2006), Kováča (2008) a súčasných editácií,  

 z rybárskeho členenia (Frič a Vávra 1901), doplnené o zonáciu (Illies 
1978), 

 z metodiky pre odvodenie referenčných podmienok a klasifikačných 
schém pre hodnotenie ekologického stavu vôd, 

 z metodiky FIS pre stanovenia ekologického stavu vôd podľa rýb. 
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Tab. 2 Ichtyologická zonácia vodných útvarov povrchových vôd na Slovensku 
 

Zóna Typ vodného 
útvaru podľa 

RSV 

Typ ILLIES Nadmorská 
výška         

(m n.m.) 

Charakter toku Charakter 
dna 

Ichtyofauna Príklady Priemer
ná šírka 
toku (m) 

Spád (‰) 

latinský názov druhu slovenský názov druhu 

Horská                             

(horné 
pstruhové 
pásmo) 

K4M 

epirhithral 

> 800 horský potok 

balvany 
Salmo trutta m. fario, Cottus 
poecilopus 

pstruh potočný, hlaváč pásoplutvý 

Čutkovo, Kôprovský p., Tichý p., 
Mlynica, Malužiná, Bystrianka, 
Lomnistá, Studenec, Ždiarsky p., 
Stará voda 

 1 – 3 > 50 

K3M  600 – 800 horský potok 
balvany, 
skaly 

Salmo trutta m. fario, Cottus 
poecilopus, Lampetra planeri 

pstruh potočný, hlaváč 
pásoplutvý, mihuľa potočná 

Ipoltica, Boca, Gaderský p., Studený 
p., Poprad - Svit, Trnovec, Biely 
Váh, Smrečianka, Korytnica 

 1,5 – 5 > 50 

Podhorská                       
(dolné 

pstruhové 
pásmo) 

K3M metarhithral  450 – 600 podhorský potok 

skaly, 
kamene 

Salmo trutta m. fario, Cottus 
poecilopus, Cottus gobio, Phoxinus 
phoxinus, Barbatula barbatula 

pstruh potočný, hlaváč 
pásoplutvý, hlaváč bieloplutvý, 
čerbeľa pestrá, slíž severný 

Pružinka, Oščadnica, Čierňanka, 
Bystrica, Moštenica, Vajskovský p., 
Jaseniansky p., Vlára, Súčianka 

 2,0 – 5 26 – 10 

K3M, K3S, 
K3V, K2S 

metarhithral   420 – 600 podhorská riečka 

skaly, 
kamene, štrk 

Salmo trutta m. fario, Cottus gobio, 
Cottus poecilopus, Thymallus 
thymallus, Phoxinus phoxinus, 
Barbatula barbatula, Leuciscus 
leuciscus, Alburnoides bipunctatus 

pstruh potočný, hlaváč 
bieloplutvý, hlaváč pásoplutvý, 
lipeň tymianový, čerebľa pestrá, 
slíž severný, jalec maloústy, 
ploska pásavá 

horný Váh, Nitra, Hron, Rimava, 
Revúca, Belá - dolný tok, Turiec, 
Rajčanka, Bystrica - Riečnica 

 5 – 15  26 – 7 

Podhorská                       
(lipňové 
pásmo)  

 K3S, K2S, 
K3V, K2V 

hyporhithral  300 – 600 
podhorská rieka 
s výskytom lipňa a 
hlavátky 

kamene, štrk Hucho hucho, Thymallus thymallus, 
Leuciscus leuciscus, Leuciscus 
cephalus, Alburnoides bipunctatus, 
Chondrostoma nasus, Barbus 
barbus, Vimba vimba 

hlavátka veľká, lipeň tymianový, 
jalec maloústy, jalec hlavatý, 
ploska pásavá, podustva severná, 
mrena severná, nosáľ sťahovavý 

Orava, Váh (v Lipt.Hrádku, 
v Ružomberku), Hron (Brezno - BB), 
Poprad (St. Ľubovňa), Hornád 
(Spišská Nová Ves), Dunajec 

 10 – 60 1,5 – 2 

Podhorská                       
(mrenové 
pásmo) 

K2S, K2V epipotamal  150 – 360 

podhorský potok a 
podhorská rieka 
s prevahou reofilných 
cyprinidov 

štrk, kamene Chondrostoma nasus, Leuciscus 
cephalus, Hucho hucho, Vimba 
vimba, Barbus barbus, Gobio sp., 
Barbatula barbatula, Alburnus 
alburnus, Abramis bjoerkna, 

podustva severná, jalec hlavatý, 
hlavátka veľká, nosáľ sťahovavý, 
mrena severná, hrúzy, slíž 
severný, belička európska, 
pleskáč zelenkavý 

stredné toky Váhu, Hrona, Nitry, 
Slanej, Hornádu, Torysy s prítokmi 

 5 – 80  1 – 0,4 

Nížinná                             
(pleskáčové 

pásmo) 

P1M, P2M metapotamal < 150 nížinný potok 

pieskovito - 
skeletovité 

Barbatula barbatula, Leucaspius 
delineateus, Cobitis elongatoires, 
Misgurnus fossilis, Rhodeus 
sericeus, Esox lucius, Lota lota 

slíž severný, ovsienka striebristá, 
pĺž severný, čík európsky, lopatka 
dúhová, šťuka severná, mieň 
sladkovodný 

Malina, Perec, dolné toky Krupinice, 
Štiavnice, melioračné kanály 

 < 10 0,3 – 0,07 

P1V metapotamal < 150  nížinná rieka 

pieskovito-
ílovité 

Abramis brama, Scardinius 
erythrophthalmus, Leuciscus idus, 
Perca fluviatilis, Gymnocephalus 
cernuus, Esox lucius, Silurus glanis, 
Stizostedion lucioperca, Aspius 
aspius, Tinca tinca, Cyprinus carpio 

pleskáč vysoký, červenica 
ostrobruchá,  jalec tmavý, ostriež 
zelenkavý, hrebenačka fŕkaná, 
šťuka severná, sumec veľký, 
zubáč veľkoústy, boleň dravý, lieň 
sliznatý, kapor obyčajný 

dolné toky Ipľa, Moravy, Váhu, 
Hrona, Ondavy, Tisa, Bodrog, 
Latorica, Laborec, Uh 

10 – 100 0,3 – 0,05 

P1V metapotamal < 150  nížinná veľká rieka 

pieskovito-
ílovité 

Abramis sapa, Abramis ballerus, 
Leuciscus idus, Gymnocephalus 
schraetser, Chondrostoma nasus, 
Barbus barbus, Acipenser ruthenus, 
Aspius aspius, Silurus glanis, Huso 
huso 

pleskáč tuponosý, pleskáč siný, 
jalec tmavý, hrebenačka pásavá 
podustva severná, mrena 
severná, jeseter malý, boleň 
dravý, sumec veľký, vyza veľká 

Dunaj  > 100 0,3 – 0,01 

v stĺpcoch"Ichtyofauna" sú červeno vyznačené indikátorové druhy rýb danej zóny           
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Pôvodné dáta pochádzajú z rybárskeho členenia (Frič – Borne, 1901) doplneného o zonáciu riek (Illies, 1978), z Metodiky pre odvodenie referenčných 
podmienok a klasifikačných schém pre hodnotenie ekologického stavu vôd a z metodiky FIS pre stanovenia ekologického stavu vôd podľa rýb. 
Návrh zonácie tokov vychádza z členenia Hueta (1949), Holčíka a Hensela (1972) a je upravený podľa Mužíka (2000a), Mužíka (2006), Kováča (2008) 
vrátane súčasných úprav. 
Mužík, V., 2006: Metodika pre odvodenie referenčných podmienok a klasifikačných schém pre hodnotenie ekologického stavu vôd – ryby, SHMÚ Bratislava 
Kováč, V., 2008: Dopracovanie metodiky stanovenia ekologického stavu vôd podľa rýb. Záverečná správa, AQ-BIOS, Bratislava 
Illies, J. (1978). Limnofauna Europaea. Stuttgart, Gustav Fischer Verlag 

Mužík, V., 2000a : Charakteristika antropických zásahov do tokov. SAŽP, Metodické listy č. 15, 29 s. 

 
 
Tab. 1.3 Navrhnuté podtypy tokov pre potreby RSV (in Kováč, V., 2008, Metodiky stanovenia ekologického stavu vôd podľa rýb, FIS) 
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1.2  Tabuľka zaradenia vodných útvarov SR do rybích pásiem  
 

Tab. 1.4 Zaradenie vodných útvarov SR do rybích pásiem 

ID NAZOV_TOKU POVODIE 
TYP_
WB 

POVODIE_
WB kod_WB 

rkm_ 
od 

rkm_ 
do RYBIE_PASMO 

1630 ANDAC NITRA P1M VAH SKN0076 15.9 0 mrenové 

132 ANDREJOV P. BODROG K2M BODROG SKB0052 7.6 0 mrenové 

220 ANTALOV P. HORNAD K3M HORNAD SKH0117 5.9 0 horné pstruhové 

1509 ARDOVSKY POTOK SLANA K2M HRON SKS0099 2.4 0 mrenové 

853 ASOD-CERGOV VAH P1M VAH SKV0185 15.7 0 pleskáčové 

1314 BABI POTOK IPEL K2M HRON SKI0097 4.9 0 dolné pstruhové 

1635 BABINDOLSKY POTOK NITRA P1M VAH SKN0140 8.1 0 mrenové 

 BABINSKY POTOK IPEL K2M HRON SKI0134 5.9 0 dolné pstruhové 

1199 BABSKY P._1 IPEL K2M HRON SKI0118 15.7 0 mrenové 

765 BABSKY POTOK VAH P1M VAH SKV0343 10.1 0 pleskáčové 

4 BACKOVSKY P. BODROG K2M BODROG SKB0108 18.2 10.4 dolné pstruhové 

5 BACKOVSKY P. BODROG P1M BODROG SKB0109 10.4 0 mrenové 

1369 BACUSSKY P. HRON K4M HRON SKR0200 8.6 2.9 horné pstruhové 

1370 BACUSSKY P. HRON K3M HRON SKR0201 2.9 0 horné pstruhové 

1395 BADINSKY P. HRON K3M HRON SKR0126 16.4 4.4 horné pstruhové 

1396 BADINSKY P. HRON K2M HRON SKR0127 4.4 0 dolné pstruhové 

1039 BAHNO MORAVA P1M DUNAJ SKM0092 6.2 0 mrenové 

1187 BAJTAVSKY P. HRON P1M HRON SKR0154 7 0 mrenové 

994 BALAZOV POTOK MORAVA P1M DUNAJ SKM0067 5.9 0 mrenové 

413 BALKA HORNAD K2M HORNAD SKH0145 12.9 0 mrenové 

1218 BANSKY P. IPEL K3M HRON SKI0063 19.3 10.25 dolné pstruhové 

1219 BANSKY P. IPEL K2M HRON SKI0064 10.25 0 mrenové 

1347 BARINA HRON K3M HRON SKR0148 6.3 0 horné pstruhové 

61 BARNOV LABOREC K2M BODROG SKB0167 9.5 0 dolné pstruhové 

1028 BAROSKOV K. MORAVA P1M DUNAJ SKM0086 6.1 0 mrenové 

282 BATIZOVSKY P. POPRAD K4M POPRAD SKP0075 15.6 5.85 horné pstruhové 

283 BATIZOVSKY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0076 5.85 0 horné pstruhové 

318 BATOV HRON P1M HRON SKR0149 7 0 mrenové 

234 BATOVEC BODROG P1M BODROG SKB0125 4.05 0 pleskáčové 

1292 BEBRAVA_1 NITRA K2S VAH SKN0014 23.5 0 mrenové 

1742 BEBRAVA_1 NITRA K2M VAH SKN0012 48.3 23.5 dolné pstruhové 

1115 BEBRAVA_2 IPEL K2M HRON SKI0034 11.6 0 dolné pstruhové 

1840 BEDZIANSKY POTOK NITRA P2M VAH SKN0158 10.3 0 mrenové 

842 BELA_1 VAH K4M VAH SKV0010 23.5 12 horné pstruhové 

843 BELA_1 VAH K3S VAH SKV0011 12 0 horné pstruhové 

369 BELA_2 HORNAD K2M HORNAD SKH0012 13 0 dolné pstruhové 

49 BELIANKA LABOREC K2M BODROG SKB0197 9.1 0 dolné pstruhové 

1155 BELIANSKY P._1 POPRAD K3M POPRAD SKP0085 13.4 0 horné pstruhové 

709 BELIANSKY P._2 VAH K4M VAH SKV0132 14.5 0 horné pstruhové 

851 BELIANSKY P._3 VAH K4M VAH SKV0183 20.2 8.5 horné pstruhové 

852 BELIANSKY P._3 VAH K3M VAH SKV0184 8.5 0 dolné pstruhové 

693 BELIANSKY P._4 VAH K4M VAH SKV0121 8.1 2.4 horné pstruhové 

694 BELIANSKY P._4 VAH K3M VAH SKV0122 2.4 0 dolné pstruhové 

1112 BELIANSKY P._5 HRON K3M HRON SKR0145 5.3 0 horné pstruhové 

1178 BELINA IPEL K2M HRON SKI0041 19 0 mrenové 

1512 BELINSKY P. SLANA K2M HRON SKS0035 14.4 0 mrenové 
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ID NAZOV_TOKU POVODIE 
TYP_
WB 

POVODIE_
WB kod_WB 

rkm_ 
od 

rkm_ 
do RYBIE_PASMO 

1165 BELUJSKY P. IPEL K2M HRON SKI0037 21 0 mrenové 

229 BELZIANSKY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0032 20.9 0 mrenové 

906 BENADIN VAH K3M VAH SKV0298 10.6 0 dolné pstruhové 

21 BENATINSKA VODA LABOREC K2M BODROG SKB0183 11.2 0 dolné pstruhové 

541 BENKOVSKY P. VAH K4M VAH SKV0382 7 0 horné pstruhové 

1591 BESIANSKY POTOK NITRA P1M VAH SKN0131 12.5 0 mrenové 

217 BETLIARSKY P. SLANA K3M HRON SKS0062 7.7 3.25 horné pstruhové 

1672 BETLIARSKY P. SLANA K2M HRON SKS0063 3.25 0 dolné pstruhové 

27 BEZMENNY LABOREC P1M BODROG SKB0240 4.55 0 pleskáčové 

1127 BEZMENNY HRON K2M HRON SKR0096 5.8 0 dolné pstruhové 

1457 BEZMENNY BODVA K2M HORNAD SKA0015 2.5 0 dolné pstruhové 

1841 BEZMENNY – cez obec Dlhá 
Ves 

SLANA K2M HRON SKS0105 3.1 0 mrenové 

224 BICIR HORNAD K3M HORNAD SKH0119 11.5 0 dolné pstruhové 

1092 BIELA POPRAD K4M POPRAD SKP0038 28.9 15.75 horné pstruhové 

1093 BIELA POPRAD K3M POPRAD SKP0039 15.75 0 horné pstruhové 

840 BIELA ORAVA VAH K4M VAH SKV0012 33.8 11.8 horné pstruhové 

1756 BIELA ORAVA VAH K3S VAH SKV0013 11.8 0 lipňové 

1254 BIELA VODA_1 VAH K3M VAH SKV0040 24.5 9.9 dolné pstruhové 

1255 BIELA VODA_1 VAH K2S VAH SKV0041 9.9 0 mrenové 

197 BIELA VODA_3 POPRAD K4M POPRAD SKC0002 19.9 0 horné pstruhové 

740 BIELA VODA_7 VAH K4M VAH SKV0154 4 0 horné pstruhové 

626 BIELY P._2 VAH K4M VAH SKV0095 10.2 3.2 horné pstruhové 

627 BIELY P._2 VAH K3M VAH SKV0096 3.2 0 dolné pstruhové 

390 BIELY P._3 HORNAD K3M HORNAD SKH0165 9.15 0 horné pstruhové 

701 BIELY P._5 VAH K3M VAH SKV0126 6.4 0 horné pstruhové 

818 BIELY VAH VAH K4M VAH SKV0001 29.5 7.9 horné pstruhové 

819 BIELY VAH VAH K3M VAH SKV0002 7.9 0 horné pstruhové 

269 BISKUPICKY KAN. VAH P1M VAH SKV0055 38.85 0 mrenové 

628 BITAROVSKY P. VAH K2M VAH SKV0439 7.5 0 dolné pstruhové 

610 BLATINA VAH K2M VAH SKV0091 17.6 0 dolné pstruhové 

1631 BLATINA_1 NITRA P1M VAH SKN0138 7.8 0 mrenové 

638 BLATNA VAH K4M VAH SKV0329 8.25 0 horné pstruhové 

885 BLATNIANSKY P. HRON P1M HRON SKR0150 7.5 0 mrenové 

1626 BLATNICA NITRA P1M VAH SKN0135 7.5 0 mrenové 

984 BLATNICKY P. VAH K3M VAH SKV0234 9 0 dolné pstruhové 

985 BLATNICKY P. VAH K4M VAH SKV0233 17.15 9 horné pstruhové 

1505 BLATNY P. SLANA K2M HRON SKS0098 5.05 0 mrenové 

1638 BLESOVSKY POTOK NITRA P2M VAH SKN0080 6.7 0 mrenové 

1768 BLH SLANA K3M HRON SKS0019 50 41.7 horné pstruhové 

1770 BLH SLANA K2S HRON SKS0022 24.2 0 mrenové 

1832 BLH SLANA K2M HRON SKS0020 41.7 25.9 mrenové 

1378 BLIEN HRON K3M HRON SKR0116 14.35 9.1 dolné pstruhové 

1379 BLIEN HRON K2M HRON SKR0117 9.1 0 dolné pstruhové 

641 BOBROVECKY P. VAH K4M VAH SKV0330 7.9 0 horné pstruhové 

546 BOCA VAH K4M VAH SKV0074 18.6 0 horné pstruhové 

1603 BOCEGAJ NITRA P2M VAH SKN0063 12 0 mrenové 

1462 BOCOVKA NITRA P2M VAH SKN0031 12.05 0 dolné pstruhové 

976 BODIANKA VAH K2M VAH SKV0471 6.4 0 dolné pstruhové 

802 BODROG BODROG B1 
(P1V) 

BODROG SKB0001 15.2 0 pleskáčové 

437 BODRUZALIK BODROG K2M BODROG SKB0067 5.7 0 dolné pstruhové 
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1714 BODVA BODVA K2S HORNAD SKA0002 35.8 0 mrenové 

1766 BODVA BODVA K2M HORNAD SKA0001 48.5 35.8 dolné pstruhové 

275 BOHATA VAH K2M VAH SKV0238 6.2 0 dolné pstruhové 

953 BOHATSKY K. VAH P1M VAH SKV0346 2.8 0 pleskáčové 

1682 BOJNIANKA NITRA K2M VAH SKN0083 25.2 14.3 dolné pstruhové 

1683 BOJNIANKA NITRA P2M VAH SKN0084 14.3 0 mrenové 

914 BOLDOG-SLADKOVICOVO VAH P1M VAH SKV0201 15.4 0 pleskáčové 

773 BOLESOVSKY P. VAH K2M VAH SKV0450 9.2 0.3 dolné pstruhové 

1206 BOLKOVSKY P. IPEL K2M HRON SKI0119 4.7 0 mrenové 

9 BORDIANSKY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0133 5.4 0 dolné pstruhové 

968 BOROVSKY KANAL VAH P1M VAH SKV0361 8.3 0 mrenové 

763 BOROVSKY P._2 VAH K3M VAH SKV0422 6 0 dolné pstruhové 

469 BORSIANSKY P. BODROG P1M BODROG SKB0129 7.5 0 pleskáčové 

395 BORSOV HORNAD K3M HORNAD SKH0129 6.4 0 horné pstruhové 

1448 BORZOV POTOK BODVA K3M HORNAD SKA0018 8.3 3.4 dolné pstruhové 

1449 BORZOV POTOK BODVA K2M HORNAD SKA0019 3.4 0 dolné pstruhové 

698 BOSACKA VAH K2M VAH SKV0125 22 0 dolné pstruhové 

501 BP BACKOVSKEHO P. BODROG P1M BODROG SKB0137 4.1 0 mrenové 

56 BP DUSE LABOREC P1M BODROG SKB0249 2.9 0 pleskáčové 

475 BP CHLMCA BODROG P1M BODROG SKB0130 3.4 0 pleskáčové 

1252 BP IPLA IPEL P1M HRON SKI0104 2.5 0 pleskáčové 

954 BP JARCIA VAH P1M VAH SKV0347 2.3 0 pleskáčové 

1363 BP KVETNIANKY HRON P1M HRON SKR0160 2.4 0 pleskáčové 

1425 BP LITAVY IPEL K2M HRON SKI0098 4.6 0 mrenové 

1013 BP MALOLEVARSKEHO K. MORAVA P1M DUNAJ SKM0072 8.3 0 mrenové 

267 BP ST.ZITAVY VAH P1M VAH SKV0342 3.4 0 pleskáčové 

647 BP TURCA_1 VAH K3M VAH SKV0335 4.05 0 dolné pstruhové 

907 BP VAHU VAH K2M VAH SKV0315 2.65 0 mrenové 

961 BP VAHU – OKOLO VN 
SLNAVA 

VAH P1M VAH SKV0360 5.8 0 mrenové 

507 BP VOLIANSKEHO P. BODROG K2M BODROG SKB0098 4.15 0 mrenové 

744 BRANICA VAH K4M VAH SKV0291 7.05 0 horné pstruhové 

232 BRANISKO HORNAD K3M HORNAD SKH0103 15.8 8.9 horné pstruhové 

233 BRANISKO HORNAD K2M HORNAD SKH0104 8.9 0 dolné pstruhové 

268 BRANOVSKY P. VAH P1M VAH SKV0053 17.4 0 pleskáčové 

86 BREHOVSKY KAN. LABOREC P1M BODROG SKB0254 26.6 0 pleskáčové 

1318 BREZIANSKY P. HRON K3M HRON SKR0184 8.4 0 horné pstruhové 

1642 BREZIANSKY POTOK_1 NITRA K2M VAH SKN0109 7 0 dolné pstruhové 

58 BREZNICKY P. LABOREC K2M BODROG SKB0164 9.6 6.1 dolné pstruhové 

59 BREZNICKY P. LABOREC P1M BODROG SKB0165 6.1 0 mrenové 

310 BREZNICKY P. HRON K3M HRON SKR0082 11.4 4.9 horné pstruhové 

311 BREZNICKY P. HRON K2M HRON SKR0083 4.9 0 dolné pstruhové 

1301 BREZOVSKY POTOK MORAVA K2M DUNAJ SKM0018 20.1 0 mrenové 

1117 BRIAC IPEL K2M HRON SKI0075 9.8 0 mrenové 

1224 BRNISTSKY P. IPEL K2M HRON SKI0094 3.4 0 mrenové 

1020 BRODSTIANSKY 
K.(VNUTORNY) 

MORAVA P1M DUNAJ SKM0038 4.6 0 mrenové 

1650 BRODZIANSKY POTOK NITRA K2M VAH SKN0157 3.6 0 mrenové 

1106 BROTOVO HRON K3M HRON SKR0175 8.5 0 horné pstruhové 

871 BRUSNIANKA HRON K3M HRON SKR0170 8.8 0 horné pstruhové 

460 BRUSNICKA BODROG K2M BODROG SKB0081 15.9 0 mrenové 

116 BRUSNIK HORNAD K3M HORNAD SKH0093 16.6 9.2 dolné pstruhové 
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117 BRUSNIK HORNAD K2M HORNAD SKH0094 9.2 0 dolné pstruhové 

1525 BUDIKOVANSKY P. SLANA K2M HRON SKS0078 5.1 0 mrenové 

1239 BUDINSKY P. IPEL K2M HRON SKI0055 11.4 3.8 dolné pstruhové 

 BUDINSKY P. IPEL K2M HRON SKI0133 1.8 0 mrenové 

872 BUKOVEC HRON K4M HRON SKR0205 9.3 6.1 horné pstruhové 

873 BUKOVEC HRON K3M HRON SKR0206 6.1 0 dolné pstruhové 

1184 BUKOVINSKY P. IPEL K2M HRON SKI0043 4.4 0 dolné pstruhové 

1116 BUR IPEL P1M HRON SKI0035 23.1 0 mrenové 

455 BYSTA BODROG K2M BODROG SKB0038 6.8 0 mrenové 

592 BYSTRA VAH K4M VAH SKV0259 13.6 7.2 horné pstruhové 

593 BYSTRA VAH K3M VAH SKV0260 7.2 0 horné pstruhové 

435 BYSTRA_1 HORNAD K4M HORNAD SKH0063 15.5 4.2 horné pstruhové 

436 BYSTRA_1 HORNAD K3M HORNAD SKH0064 4.2 0 horné pstruhové 

599 BYSTRA_3 VAH K4M VAH SKV0396 6.8 0 horné pstruhové 

560 BYSTRA_4 VAH K4M VAH SKV0387 6.1 0 horné pstruhové 

1331 BYSTRIANKA HRON K4M HRON SKR0055 19.3 10.95 horné pstruhové 

1332 BYSTRIANKA HRON K3M HRON SKR0056 10.95 0 dolné pstruhové 

314 BYSTRICA_1 HRON K4M HRON SKR0023 23 13.6 horné pstruhové 

363 BYSTRICA_1 HRON K3M HRON SKR0024 13.6 0 dolné pstruhové 

821 BYSTRICA_2 VAH K3S VAH SKV0036 17.2 0 dolné pstruhové 

1795 BYSTRICA_2 VAH K3M VAH SKV0035 20.7 17.2 dolné pstruhové 

1796 BYSTRICA_2 VAH K3M VAH SKV0034 31.2 24.7 horné pstruhové 

1494 BYSTRICA_3 NITRA K3M VAH SKN0110 13.7 6.9 horné pstruhové 

1495 BYSTRICA_3 NITRA K2M VAH SKN0111 6.9 0 mrenové 

1485 BYSTRICA_4 NITRA K3M VAH SKN0101 6.2 3.4 dolné pstruhové 

1486 BYSTRICA_4 NITRA K2M VAH SKN0102 3.4 0 dolné pstruhové 

659 BYSTRICKA_1 VAH K4M VAH SKV0271 6 0 horné pstruhové 

561 BYSTRICKA_2 VAH K4M VAH SKV0368 11.5 5.2 horné pstruhové 

562 BYSTRICKA_2 VAH K3M VAH SKV0369 5.2 0 dolné pstruhové 

1008 BYSTRINA MORAVA K2M DUNAJ SKM0033 5 0 mrenové 

612 BYSTRY P._1 VAH K4M VAH SKV0411 8.8 2.8 horné pstruhové 

613 BYSTRY P._1 VAH K3M VAH SKV0412 2.8 0 dolné pstruhové 

1129 BYSTRY P._2 HRON K3M HRON SKR0140 7.9 0 horné pstruhové 

1129 BYSTRY P._3 HRON K3M HRON SKR0144 7.1 0 dolné pstruhové 

432 BYSTRY P._5 HORNAD K4M HORNAD SKH0061 10.1 3.8 horné pstruhové 

433 BYSTRY P._5 HORNAD K3M HORNAD SKH0062 3.8 0 dolné pstruhové 

111 BYSTRY P._6 HORNAD K2M HORNAD SKH0026 7 0 mrenové 

886 BYSTRY P._7 HRON K3M HRON SKR0091 10.6 4.6 dolné pstruhové 

1088 BYSTRY P._7 HRON K2M HRON SKR0092 4.6 0 dolné pstruhové 

1185 BZOVSKY P. IPEL K3M HRON SKI0061 8.7 2.7 horné pstruhové 

1186 BZOVSKY P. IPEL K2M HRON SKI0062 2.7 0 dolné pstruhové 

993 CABADOV JAROK MORAVA P1M DUNAJ SKM0066 7.4 0 mrenové 

1634 CABAJSKY POTOK NITRA P1M VAH SKN0077 28.8 0 mrenové 

493 CABOVSKY P. BODROG K2M BODROG SKB0123 12.1 7.05 dolné pstruhové 

494 CABOVSKY P. BODROG P1M BODROG SKB0124 7.05 0 mrenové 

607 CADECANKA VAH K3M VAH SKV0262 7.7 0 dolné pstruhové 

1204 CAHOVSKY P. IPEL K2M HRON SKI0110 6.9 0 mrenové 

298 CAJKOVSKY P. HRON P1M HRON SKR0105 7.6 0 mrenové 

1324 CAJKOVSKY P. HRON K2M HRON SKR0104 14.5 7.6 dolné pstruhové 

1179 CAMOVSKY P. IPEL K2M HRON SKI0115 14.1 0 mrenové 
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1362 CANKOVSKY P. HRON P1M HRON SKR0159 7.1 0 mrenové 

1135 CARADICKY P. HRON P2M HRON SKR0047 11.5 0 mrenové 

1021 CARSKA KOPANKA MORAVA P1M DUNAJ SKM0075 4.2 0 mrenové 

1057 CARSKY P. MORAVA P1M DUNAJ SKM0097 8.3 0 mrenové 

1641 CAUSIANSKY POTOK NITRA K2M VAH SKN0108 6.5 0 dolné pstruhové 

1202 CEBOVSKY P. IPEL K2M HRON SKI0047 20.8 0 mrenové 

98 CECEHOVSKY KAN. LABOREC P1M BODROG SKB0261 14.1 0 pleskáčové 

1455 CECEJOVSKY POTOK BODVA K2M HORNAD SKA0014 24.8 0 mrenové 

1114 CEGLED HRON P1M HRON SKR0044 5.1 0 mrenové 

480 CEJKOVSKY P. BODROG P1M BODROG SKB0131 7 0 mrenové 

1171 CEKOVSKY POTOK IPEL K2M HRON SKI0082 15.2 0 mrenové 

877 CELNO HRON K4M HRON SKR0171 7.8 2.6 horné pstruhové 

878 CELNO HRON K3M HRON SKR0172 2.6 0 dolné pstruhové 

1573 CERENIANSKY POTOK NITRA K2M VAH SKN0116 7.6 0 dolné pstruhové 

1604 CERESNOVY POTOK NITRA K2M VAH SKN0064 22.9 15.7 dolné pstruhové 

1605 CERESNOVY POTOK NITRA P2M VAH SKN0065 15.7 0 mrenové 

324 CERNINKA BODROG K2M BODROG SKB0060 10 0 mrenové 

323 CERNOSINA BODROG K2M BODROG SKB0059 12.1 0 mrenové 

1571 CEROVA NITRA K3M VAH SKN0125 5.8 0 dolné pstruhové 

1627 CEROVY POTOK NITRA P1M VAH SKN0075 8.2 0 mrenové 

958 CERVENICKY KANAL VAH P1M VAH SKV0358 8.05 0 pleskáčové 

277 CERVENY P._1 POPRAD K3M POPRAD SKP0070 10.3 0 horné pstruhové 

1072 CERVENY P._2 POPRAD K3M POPRAD SKP0081 10.3 0 horné pstruhové 

1456 CESTICKY P. BODVA K2M HORNAD SKA0025 7.6 0 mrenové 

492 CICAVA BODROG K2M BODROG SKB0094 15.15 0 mrenové 

1656 CICOVSKE RAMENO DUNAJ P1M DUNAJ SKD0012 6.6 0 pleskáčové 

173 CIERNA VODA VAH P1M VAH SKW0003 54.5 38.8 pleskáčové 

1801 CIERNA VODA VAH P1S VAH SKW0005 38.8 0 pleskáčové 

278 CIERNA VODA_1 POPRAD K4M POPRAD SKP0071 17.2 12.3 horné pstruhové 

279 CIERNA VODA_1 POPRAD K3M POPRAD SKP0072 12.3 0 horné pstruhové 

979 CIERNA VODA_2 VAH K3M VAH SKV0230 6.3 0 dolné pstruhové 

1357 CIERNA VODA_3 HRON K3M HRON SKR0109 8.7 0 horné pstruhové 

143 CIERNA VODA_4 LABOREC P1S BODROG SKB0152 23 0 pleskáčové 

595 CIERNANKA_1 VAH K3M VAH SKV0090 21.5 0 dolné pstruhové 

670 CIERNANKA_2 VAH K3M VAH SKV0108 10.1 0 dolné pstruhové 

551 CIERNAVA VAH K4M VAH SKV0428 5.4 0 horné pstruhové 

1520 CIERNOLUCKY P. SLANA K2M HRON SKS0073 5.7 0 mrenové 

1696 CIERNY HRON HRON K3M HRON SKR0006 25.3 12.1 horné pstruhové 

1697 CIERNY HRON HRON K3S HRON SKR0007 12.1 0 lipňové 

753 CIERNY P. VAH K3M VAH SKV0421 6.65 0 dolné pstruhové 

1662 CIERNY POTOK_1 DUNAJ K2M DUNAJ SKD0007 4.5 0 mrenové 

1737 CIERNY VAH VAH K4M VAH SKV0004 11.4 0 horné pstruhové 

1783 CIERNY VAH VAH K4M VAH SKV0003 39 11.4 horné pstruhové 

1563 CIGLIANKA NITRA K2M VAH SKN0114 7.6 0 dolné pstruhové 

1564 CIGLIANKA NITRA K3M VAH SKN0113 11.15 7.6 horné pstruhové 

1633 CIGLIANSKY KANAL NITRA K2M VAH SKN0118 4.1 0 mrenové 

1498 CINCA SLANA K2M HRON SKS0066 10.9 0 mrenové 

1466 CINTORINSKY POTOK NITRA K2M VAH SKN0087 5.9 0 mrenové 

1170 CIRINEC IPEL K2M HRON SKI0114 7.9 0 mrenové 

1752 CIROCHA LABOREC K3M BODROG SKB0148 55.2 43.45 dolné pstruhové 
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1753 CIROCHA LABOREC K2S BODROG SKB0149 37.25 0 mrenové 

464 CIZA BODROG K2M BODROG SKB0040 10.65 7 mrenové 

465 CIZA BODROG P1M BODROG SKB0041 7 0 mrenové 

1417 CIZOVEC NITRA P2M VAH SKN0147 5.7 0 mrenové 

1477 CREMOSNA SLANA K3M HRON SKS0029 29 15.2 dolné pstruhové 

1478 CREMOSNA SLANA K2M HRON SKS0030 15.2 0 dolné pstruhové 

129 CRMEL HORNAD K2M HORNAD SKH0170 15 2.6 dolné pstruhové 

129 CRMEL HORNAD K2M HORNAD SKH0028 2.6 0 dolné pstruhové 

1510 CUCMIANSKY P. SLANA K3M HRON SKS0094 7.1 0 horné pstruhové 

608 CUTKOV P. VAH K4M VAH SKV0409 8.4 3.2 horné pstruhové 

609 CUTKOV P. VAH K3M VAH SKV0410 3.2 0 dolné pstruhové 

1232 DALOVSKY P. IPEL K2M HRON SKI0123 6.3 0 mrenové 

1052 DANKACKY POTOK MORAVA P2M DUNAJ SKM0107 7.4 0 mrenové 

77 DANOVA LABOREC K3M BODROG SKB0173 6 0 dolné pstruhové 

1051 DEBERNICKY POTOK MORAVA P2M DUNAJ SKM0106 7.15 0 mrenové 

1109 DEDINSKY P. HRON P1M HRON SKR0042 9.3 0 mrenové 

741 DEDINSKY P._1 VAH K3M VAH SKV0336 7.3 0 horné pstruhové 

1529 DECHTARSKY P. SLANA K2M HRON SKS0079 7.15 0 mrenové 

373 DELNA HORNAD K2M HORNAD SKH0046 10.6 0 dolné pstruhové 

374 DELNA HORNAD K3M HORNAD SKH0045 18.8 10.6 dolné pstruhové 

260 DEMANOVKA VAH K4M VAH SKV0048 18.4 7.75 horné pstruhové 

261 DEMANOVKA VAH K3M VAH SKV0049 7.75 0 horné pstruhové 

172 DERNA VAH P1S VAH SKW0025 41.8 0 pleskáčové 

1319 DETVIANSKY P. HRON K3M HRON SKR0102 12.8 5.25 horné pstruhové 

1320 DETVIANSKY P. HRON K2M HRON SKR0103 5.25 0 dolné pstruhové 

303 DEVICIANSKY P. HRON P2M HRON SKR0033 11.7 0 mrenové 

540 DIKULA VAH K4M VAH SKV0381 9.1 0 horné pstruhové 

933 DIVINA VAH K3M VAH SKV0300 9.7 0 dolné pstruhové 

634 DLHA VODA VAH K4M VAH SKV0324 9.1 0 horné pstruhové 

930 DLHOPOLKA VAH K3M VAH SKV0214 12.9 6.95 dolné pstruhové 

931 DLHOPOLKA VAH K2M VAH SKV0215 6.95 0 dolné pstruhové 

1736 DLHY KANAL NITRA P1S VAH SKN0023 19.9 0 pleskáčové 

1812 DLHY KANAL NITRA P1M VAH SKN0020 48 19.9 mrenové 

216 DLHY P. SLANA K3M HRON SKS0096 6 0 horné pstruhové 

403 DLHY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0085 10 0 dolné pstruhové 

677 DLZIANSKY CICKOV VAH K3M VAH SKV0280 5.5 0 horné pstruhové 

691 DLZIANSKY P. VAH K3M VAH SKV0283 6.4 0 dolné pstruhové 

1496 DLZINSKY POTOK NITRA K2M VAH SKN0104 5.5 0 dolné pstruhové 

1119 DOBROCSKY P. IPEL K3M HRON SKI0058 9.9 0 dolné pstruhové 

1649 DOBROTKA NITRA P1M VAH SKN0082 13.3 0 pleskáčové 

1464 DOBSINSKY P. SLANA K3M HRON SKS0026 15.2 0 horné pstruhové 

848 DOLINKA VAH K3M VAH SKV0182 17.1 0 dolné pstruhové 

410 DOLINSKY P._1 HORNAD K3M HORNAD SKH0130 9.7 0 dolné pstruhové 

1017 DOLINSKY P._6 MORAVA P2M DUNAJ SKM0103 6.4 0 mrenové 

1592 DOLINSKY POTOK_7 NITRA P1M VAH SKN0055 8.05 0 pleskáčové 

920 DOLNA BLAVA VAH P1M VAH SKV0206 9.8 0 pleskáčové 

81 DOLNA DUSA LABOREC P1M BODROG SKB0263 28.9 0 pleskáčové 

1290 DOLNY DUDVAH VAH P1S VAH SKW0015 33.8 0 pleskáčové 

869 DOMANIZANKA VAH K2M VAH SKV0192 19.5 0 dolné pstruhové 

542 DOVALOVEC VAH K4M VAH SKV0072 12.8 7.3 horné pstruhové 
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543 DOVALOVEC VAH K3M VAH SKV0073 7.3 0 horné pstruhové 

1195 DRABSKO HRON K3M HRON SKR0179 5.9 0 horné pstruhové 

 DRAHOVSKY KAN. VAH V3 
(P1V) 

VAH SKV0175 11.3 0 mrenové 

1611 DRAHOZICA NITRA K2M VAH SKN0069 13.6 0 mrenové 

1523 DRAZICKY P. SLANA K2M HRON SKS0076 8.5 0 mrenové 

1597 DREVENICA NITRA K2M VAH SKN0058 22.5 15.25 mrenové 

1598 DREVENICA NITRA P2M VAH SKN0059 15.25 0 mrenové 

1403 DRIEKYNA HRON K3M HRON SKR0074 9.5 0 dolné pstruhové 

419 DRIENICKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0090 8.7 4.5 horné pstruhové 

420 DRIENICKY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0091 4.5 0 dolné pstruhové 

1504 DRIENOK SLANA K2M HRON SKS0097 10.4 0 dolné pstruhové 

1439 DRIENOVEC BODVA K2M HORNAD SKA0036 11.9 0 mrenové 

47 DRIENOVSKY KAN. LABOREC P1M BODROG SKB0247 3.7 0 pleskáčové 

426 DRIENOVSKY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0148 8.4 0 mrenové 

1541 DRIENOVSKY P. SLANA K2M HRON SKS0102 7.8 0 mrenové 

1690 DRIETOMICA VAH K2M VAH SKV0236 11.3 0 mrenové 

208 DRNIANSKY P. SLANA K2M HRON SKS0082 7 0 mrenové 

1549 DRSNA NITRA K2M VAH SKN0041 13.5 0 mrenové 

1542 DUBNICA NITRA K2M VAH SKN0088 7 0 mrenové 

1616 DUBNICKA NITRA P2M VAH SKN0153 11.2 0 mrenové 

897 DUBNICKY P. VAH K2M VAH SKV0460 11.6 2.5 dolné pstruhové 

913 DUBOVA VAH P1M VAH SKV0200 21.4 0 mrenové 

319 DUBOVICKY HORNAD K3M HORNAD SKH0122 7.4 0 horné pstruhové 

156 DUBOVSKY POTOK VAH P2M VAH SKV0140 14.3 4.6 mrenové 

157 DUBOVSKY POTOK VAH P1M VAH SKV0141 4.6 0 mrenové 

184 DUBRAVA MORAVA P1M DUNAJ SKM0079 8.9 0 mrenové 

574 DUBRAVKA VAH K3M VAH SKV0082 10.6 0 horné pstruhové 

1136 DUBRAVSKY P. HRON K2M HRON SKR0099 8.2 0 dolné pstruhové 

1772 DUNAJ DUNAJ D1 
(P1V) 

DUNAJ SKD0016 1880.2 1869 pleskáčové 

1773 DUNAJ DUNAJ D1 
(P1V) 

DUNAJ SKD0019 1869 1851.6 pleskáčové 

1773 DUNAJ DUNAJ D1 
(P1V) 

DUNAJ SKD0017 1851.6 1789.5 pleskáčové 

1774 DUNAJ DUNAJ D2 
(P1V) 

DUNAJ SKD0018 1789.5 1708.2 pleskáčové 

1710 DUNAJEC POPRAD K3S POPRAD SKC0001 17 0 lipňové 

1325 DURSKY P. HRON P1M HRON SKR0053 8.9 0 mrenové 

81 DUSA LABOREC P1M BODROG SKB0174 16.8 0 pleskáčové 

10 DZIKOV HORNAD K3M HORNAD SKH0067 14.6 12.2 dolné pstruhové 

11 DZIKOV HORNAD K2M HORNAD SKH0068 12.2 0 mrenové 

1501 EGRESSKY P. SLANA K2M HRON SKS0057 4.8 0 dolné pstruhové 

1164 ELIASOVKA POPRAD K3M POPRAD SKP0053 4.8 0 horné pstruhové 

1151 FRANKOVSKY P. POPRAD K4M POPRAD SKP0067 7.7 0 horné pstruhové 

518 FRICKOVSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0065 8.5 4.7 horné pstruhové 

519 FRICKOVSKY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0066 4.7 0 dolné pstruhové 

1503 FURMANEC SLANA K3M HRON SKS0107 10.4 0 horné pstruhové 

164 GABCIKOVO-TOPOLNIKY VAH P1M VAH SKW0023 28.7 0 pleskáčové 

596 GADERSKY P. VAH K4M VAH SKV0434 17.2 0 horné pstruhové 

1180 GALOMIA IPEL K2M HRON SKI0107 7.9 0 mrenové 

510 GANOVSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0132 13.8 0 horné pstruhové 

352 GARBOVSKY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0134 6.7 0 mrenové 
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1097 GERLACHOVSKY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0083 10.05 0 horné pstruhové 

170 GIDRA VAH P1M VAH SKW0021 31 6.2 mrenové 

1806 GIDRA VAH P1S VAH SKW0022 6.2 0 mrenové 

1807 GIDRA VAH K2M VAH SKW0020 38.6 31 dolné pstruhové 

1176 GLABUSOVSKY P. IPEL K2M HRON SKI0040 9.7 0 mrenové 

1516 GOCALTOVSKY P. SLANA K2M HRON SKS0100 10.5 0 dolné pstruhové 

1454 GOMBOSSKY KANAL BODVA K2M HORNAD SKA0024 9.6 0 mrenové 

1364 GONDOVSKY P. HRON P2M HRON SKR0163 5.1 0 mrenové 

775 GORAZDOVSKY KANAL VAH P1M VAH SKV0344 6.9 0 pleskáčové 

1725 GORTVA SLANA K2S HRON SKS0018 10.2 0 mrenové 

1828 GORTVA SLANA K2M HRON SKS0017 25.4 10.2 mrenové 

1829 GORTVA SLANA K2M HRON SKS0016 38.1 28.7 mrenové 

280 HAGANSKY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0074 6.85 0 horné pstruhové 

281 HAGANSKY P. POPRAD K4M POPRAD SKP0073 16.2 6.85 horné pstruhové 

1316 HAJ HRON P1M HRON SKR0050 5.2 0 mrenové 

957 HAJSKY KANAL VAH P1M VAH SKV0348 4.3 0 pleskáčové 

1489 HAJSKY P._3 SLANA K3M HRON SKS0092 6.8 0 horné pstruhové 

1666 HAJSKY POTOK BODVA K2M HORNAD SKA0039 12.2 0 dolné pstruhové 

1410 HALACOVKA NITRA P2M VAH SKN0024 12.4 0 mrenové 

304 HALCIANSKY P. HRON K3M HRON SKR0143 4.9 0 dolné pstruhové 

1733 HANDLOVKA NITRA K2S VAH SKN0009 23.16 0 dolné pstruhové 

1734 HANDLOVKA NITRA K2M VAH SKN0008 33.9 23.16 dolné pstruhové 

1479 HANKOVSKY P. SLANA K3M HRON SKS0054 12.2 6.1 dolné pstruhové 

1480 HANKOVSKY P. SLANA K2M HRON SKS0055 6.1 0 dolné pstruhové 

470 HANUSOVSKY P. BODROG K2M BODROG SKB0087 7.8 0 dolné pstruhové 

1247 HARMANEC HRON K4M HRON SKR0049 6.7 0 horné pstruhové 

620 HARVELKA VAH K3M VAH SKV0264 5.4 0 horné pstruhové 

1350 HAVIAROV P. HRON K3M HRON SKR0195 4.6 0 horné pstruhové 

388 HAVRANI P. HORNAD K4M HORNAD SKH0168 3.95 0 horné pstruhové 

1321 HAVRANIK HRON K4M HRON SKR0210 5.2 0 horné pstruhové 

88 HAZINSKY KAN. LABOREC P1M BODROG SKB0255 6.1 0 pleskáčové 

340 HAZLINKA BODROG K2M BODROG SKB0062 8.1 0 mrenové 

252 HERLIANSKY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0144 9.9 0 dolné pstruhové 

243 HERMANOVSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0121 6.95 0 dolné pstruhové 

446 HERMANOVSKY P. BODROG K3M BODROG SKB0036 10.8 7.6 horné pstruhové 

512 HERMANOVSKY P. BODROG K2M BODROG SKB0037 7.6 0 mrenové 

1607 HLAVINKA NITRA P2M VAH SKN0067 15.9 6.1 mrenové 

1608 HLAVINKA NITRA P1M VAH SKN0068 6.1 0 mrenové 

1526 HLAVINSKY P. SLANA K2M HRON SKS0101 4.1 0 dolné pstruhové 

1076 HLBOKA VODA POPRAD K3M POPRAD SKP0082 11.85 0 horné pstruhové 

528 HLBOKY P. VAH K3M VAH SKV0251 2.8 0 horné pstruhové 

529 HLBOKY P. VAH K4M VAH SKV0250 5.3 2.8 horné pstruhové 

1342 HLBOKY P._1 HRON K3M HRON SKR0193 2.95 0 horné pstruhové 

1343 HLBOKY P._1 HRON K4M HRON SKR0194 6.4 2.95 horné pstruhové 

83 HLBOKY P._2 LABOREC K2M BODROG SKB0206 10.7 0 mrenové 

76 HLBOKY P._4 LABOREC K3M BODROG SKB0225 7.8 0 dolné pstruhové 

445 HLBOKY P._6 BODROG K2M BODROG SKB0035 10.3 0 dolné pstruhové 

550 HLBOKY P._7 VAH K3M VAH SKV0333 6.8 0 horné pstruhové 

186 HLINEC MORAVA P1M DUNAJ SKM0081 5.3 0 pleskáčové 

50 HLINIK LABOREC P1M BODROG SKB0248 7.3 0 mrenové 
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1822 HNILEC HORNAD K3S HORNAD SKH0010 71.35 0 lipňové 

1824 HNILEC HORNAD K4M HORNAD SKH0008 96 72.8 horné pstruhové 

1086 HNUSNE HRON K3M HRON SKR0219 11.2 0 horné pstruhové 

25 HODKOVEC LABOREC K2M BODROG SKB0188 7.6 0 mrenové 

1009 HODONSKY POTOK MORAVA P2M DUNAJ SKM0102 5.5 0 mrenové 

544 HODRUSA VAH K4M VAH SKV0383 8.8 0 horné pstruhové 

1367 HODRUSSKY P. HRON K3M HRON SKR0058 12.3 5.075 dolné pstruhové 

1368 HODRUSSKY P. HRON K2M HRON SKR0059 5.075 0 mrenové 

654 HOLESKA VAH K2M VAH SKV0104 16.25 8.8 mrenové 

655 HOLESKA VAH P1M VAH SKV0105 8.8 0 mrenové 

1661 HOLIARE-KOSIHY DUNAJ P1M DUNAJ SKD0004 11.7 0 pleskáčové 

225 HOLUBNICA HORNAD K3M HORNAD SKH0030 12.1 0 dolné pstruhové 

276 HOLUMNICKY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0008 9.7 0 horné pstruhové 

1074 HOLUMNICKY P. POPRAD K4M POPRAD SKP0007 15.6 9.7 horné pstruhové 

1537 HONCIANSKY P. SLANA K2M HRON SKS0059 6 0 dolné pstruhové 

1671 HONSKY P. SLANA K2M HRON SKS0061 9.15 0 dolné pstruhové 

965 HORCANSKY P. VAH K2M VAH SKV0316 10.4 0 dolné pstruhové 

986 HORNA BLAVA VAH P2M VAH SKV0204 37.4 25.5 mrenové 

987 HORNA BLAVA VAH P1M VAH SKV0205 25.5 0 mrenové 

808 HORNAD HORNAD K3M HORNAD SKH0001 178.6 158.8 horné pstruhové 

1281 HORNAD HORNAD H2 
(K2V) 

HORNAD SKH0004 66.3 0 mrenové 

1282 HORNAD HORNAD H1 
(K2V) 

HORNAD SKH0002 158.8 136 dolné pstruhové 

1283 HORNAD HORNAD H1 
(K2V) 

HORNAD SKH0003 136 85 lipňové 

962 HORNOKRALOVSKY KANAL VAH P1M VAH SKV0349 5.2 0 pleskáčové 

1285 HORNY DUDVAH VAH P1S VAH SKW0014 39.75 0 mrenové 

784 HOSKORA VAH K4M VAH SKV0379 6.2 0 horné pstruhové 

1530 HOSTIANSKY POTOK NITRA P2M VAH SKN0034 11.8 0 mrenové 

1531 HOSTIANSKY POTOK NITRA K2M VAH SKN0033 25.5 11.8 dolné pstruhové 

854 HOSTINSKY P. VAH K2M VAH SKV0453 6.55 0 dolné pstruhové 

44 HOSTOVICKY P. LABOREC K3M BODROG SKB0193 8.5 5.15 dolné pstruhové 

45 HOSTOVICKY P. LABOREC K2M BODROG SKB0194 5.15 0 dolné pstruhové 

1595 HOSTOVSKY POTOK NITRA P1M VAH SKN0057 13.8 0 mrenové 

1160 HOZELSKY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0058 8.6 0 horné pstruhové 

451 HRABOVCIK_1 BODROG K2M BODROG SKB0079 8.3 0 mrenové 

451 HRABOVCIK_2 BODROG K2M BODROG SKB0077 7 0 mrenové 

354 HRABOVEC HORNAD K2M HORNAD SKH0042 13.7 0 dolné pstruhové 

65 HRABOVSKY KAN. LABOREC P1M BODROG SKB0252 7.8 0 pleskáčové 

1577 HRADECKY POTOK NITRA K2M VAH SKN0117 4.8 0 dolné pstruhové 

64 HRADENICKY KAN. LABOREC P1M BODROG SKB0251 5.8 0 pleskáčové 

1567 HRADISTNICA NITRA P2M VAH SKN0151 4.05 0 dolné pstruhové 

1103 HRADLOVA POPRAD K3M POPRAD SKP0043 10.2 0 horné pstruhové 

1130 HRADNA HRON K3M HRON SKR0097 13.7 8.25 horné pstruhové 

1131 HRADNA HRON K2M HRON SKR0098 8.25 0 dolné pstruhové 

901 HRADNIANKA VAH K2M VAH SKV0196 12.85 0 dolné pstruhové 

1491 HRADNIANSKY POTOK NITRA P2M VAH SKN0149 11.8 0 dolné pstruhové 

1614 HRADNY POTOK NITRA K2M VAH SKN0098 6.3 0 dolné pstruhové 

758 HRADOCKY P. VAH K2M VAH SKV0312 8.7 0 mrenové 

1550 HRADSKY POTOK NITRA K2M VAH SKN0091 8.7 0 dolné pstruhové 

1084 HRANICNA POPRAD K3M POPRAD SKP0035 11 0 dolné pstruhové 
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706 HRANICNY KRIVAN VAH K3M VAH SKV0129 6.5 0 horné pstruhové 

212 HRANICNY POTOK NITRA K3M VAH SKN0124 5.25 0 dolné pstruhové 

1515 HRDZAVY P. SLANA K3M HRON SKS0108 8.1 0 horné pstruhové 

385 HRELIKOV P. HORNAD K3M HORNAD SKH0051 5.4 0 horné pstruhové 

768 HRICOVSKY KAN. VAH K2M VAH SKV0167 28.4 0 mrenové 

138 HRISOV BODROG K2M BODROG SKB0058 11 0 dolné pstruhové 

199 HRON HRON K3M HRON SKR0001 280 265 horné pstruhové 

200 HRON HRON R1 
(K2V) 

HRON SKR0004 174.5 82 mrenové 

201 HRON HRON R2 
(P1V) 

HRON SKR0005 7.5 0 pleskáčové 

201 HRON HRON R2 
(P1V) 

HRON SKR0005 82 7.5 mrenové 

1816 HRON HRON K3S HRON SKR0001 265 257 dolné pstruhové 

1816 HRON HRON K3S HRON SKR0002 257 225 lipňové 

1817 HRON HRON K2S HRON SKR0003 225 174.5 lipňové 

1339 HRONEC HRON K4M HRON SKR0191 12.3 2.7 horné pstruhové 

1340 HRONEC HRON K3M HRON SKR0192 2.7 0 horné pstruhové 

1050 HRUDKY MORAVA K2M DUNAJ SKM0047 8.8 0 mrenové 

630 HRUSKOVY POTOK VAH P1M VAH SKV0097 5.2 0 mrenové 

1445 HRUSOVSKY P. BODVA K2M HORNAD SKA0037 2.7 0 mrenové 

1029 HRUSOVSKY POTOK MORAVA P1M DUNAJ SKM0087 6.9 0 mrenové 

651 HRUSTINKA VAH K4M VAH SKV0102 18.9 10.1 horné pstruhové 

652 HRUSTINKA VAH K3M VAH SKV0103 10.1 0 horné pstruhové 

1507 HUBOVSKY P. SLANA K2M HRON SKS0034 10.2 0 mrenové 

1123 HUCANSKE HRON K4M HRON SKR0176 6 2.7 horné pstruhové 

1124 HUCANSKE HRON K3M HRON SKR0177 2.7 0 horné pstruhové 

1399 HUCAVA HRON K3M HRON SKR0070 28.3 10.6 horné pstruhové 

1400 HUCAVA HRON K2M HRON SKR0071 10.6 0 dolné pstruhové 

1360 HUKAVA HRON K3M HRON SKR0142 6.2 0 horné pstruhové 

1609 HUNTAK NITRA P2M VAH SKN0145 6.7 0 mrenové 

1765 HURBANOVSKY KANAL DUNAJ P1M DUNAJ SKD0001 16.1 0 pleskáčové 

1322 HUTNA HRON K3M HRON SKR0051 14.5 0 horné pstruhové 

1472 HUTSKY P. SLANA K3M HRON SKS0089 4.3 0 horné pstruhové 

1037 HVIEZDNY POTOK MORAVA P1M DUNAJ SKM0091 5.1 0 mrenové 

712 HYBICA VAH K3M VAH SKV0134 10.95 0 horné pstruhové 

713 HYBICA VAH K4M VAH SKV0133 18.5 10.95 horné pstruhové 

1613 HYDINA NITRA P2M VAH SKN0070 14.3 0 mrenové 

189 HYL MORAVA P1M DUNAJ SKM0084 4 0 pleskáčové 

423 HYLOV HORNAD K2M HORNAD SKH0146 4.8 0 mrenové 

711 CHLEBNICKY P. VAH K3M VAH SKV0284 9.2 0.1 horné pstruhové 

801 CHLMEC BODROG P1S BODROG SKB0020 35.5 0 pleskáčové 

719 CHMUROV P. VAH K3M VAH SKV0293 5.3 0 horné pstruhové 

1240 CHOCHOLNA IPEL K4M HRON SKI0130 9.2 3.75 horné pstruhové 

1241 CHOCHOLNA IPEL K3M HRON SKI0131 3.75 0 dolné pstruhové 

782 CHOCHOLNICA VAH K2M VAH SKV0178 22.6 0 dolné pstruhové 

1048 CHOTAR MORAVA P2M DUNAJ SKM0105 7.25 0 mrenové 

733 CHOTARNY KANAL VAH P1M VAH SKW0029 29.1 0 pleskáčové 

1444 CHOTARNY POTOK 
(BLATINY) 

BODVA K2M HORNAD SKA0032 14.3 0 dolné pstruhové 

794 CHOTCIANKA BODROG K2M BODROG SKB0008 26.2 10.6 dolné pstruhové 

795 CHOTCIANKA BODROG K2S BODROG SKB0009 10.6 0 mrenové 

1411 CHOTINA NITRA K2M VAH SKN0025 28.5 8 dolné pstruhové 
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1412 CHOTINA NITRA P2M VAH SKN0026 8 0 mrenové 

66 CHOTINKA LABOREC K2M BODROG SKB0198 9 0 dolné pstruhové 

1654 CHOTINSKY KANAL DUNAJ P1M DUNAJ SKD0010 6.8 0 pleskáčové 

1651 CHRABRIANSKY KANAL NITRA P1M VAH SKN0142 9.7 0 mrenové 

1648 CHRENOVKA NITRA P1M VAH SKN0141 16.6 0 pleskáčové 

1010 CHROPOVSKY P. MORAVA P2M DUNAJ SKM0034 6 0 dolné pstruhové 

1231 CHRTIANSKY P. IPEL K2M HRON SKI0096 9.8 0 dolné pstruhové 

686 CHTELNICKA VAH P2M VAH SKV0117 19.8 13.95 mrenové 

687 CHTELNICKA VAH P1M VAH SKV0118 13.95 0 mrenové 

990 CHVOJNICA_1 MORAVA K2M DUNAJ SKM0025 32.8 22.5 dolné pstruhové 

1036 CHVOJNICA_1 MORAVA P2M DUNAJ SKM0026 22.5 0 mrenové 

1578 CHVOJNICA_2 NITRA K3M VAH SKN0049 15 7.8 horné pstruhové 

1579 CHVOJNICA_2 NITRA K2M VAH SKN0050 7.8 0 dolné pstruhové 

1460 CHYZNIANSKY P. SLANA K3M HRON SKS0049 8 5.25 horné pstruhové 

1461 CHYZNIANSKY P. SLANA K2M HRON SKS0050 5.25 0 dolné pstruhové 

707 CHYZNIK VAH K3M VAH SKV0130 1.6 0 horné pstruhové 

1715 IDA BODVA K2S HORNAD SKA0006 13.7 0 mrenové 

1743 IDA BODVA K3M HORNAD SKA0004 53.5 41.25 dolné pstruhové 

1747 IDA BODVA K2M HORNAD SKA0005 37.6 13.7 dolné pstruhové 

1392 IHRACSKY P. HRON K3M HRON SKR0123 15.2 7 horné pstruhové 

1393 IHRACSKY P. HRON K2M HRON SKR0124 7 0 dolné pstruhové 

601 ILANOVIANKA VAH K4M VAH SKV0399 10.1 4 horné pstruhové 

602 ILANOVIANKA VAH K3M VAH SKV0400 4 0 horné pstruhové 

223 ILIASOVSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0118 7.3 0 dolné pstruhové 

1194 ILIJSKY P. IPEL K3M HRON SKI0101 7.1 0 dolné pstruhové 

35 ILOVNICA LABOREC K2M BODROG SKB0191 7.65 0 dolné pstruhové 

1492 INOVEC NITRA P2M VAH SKN0150 18.9 0 dolné pstruhové 

82 INOVSKY P. LABOREC K2M BODROG SKB0205 7.2 0 horné pstruhové 

1262 IPEL IPEL K2S HRON SKI0003 193.7 169.1 mrenové 

1265 IPEL IPEL K4M HRON SKI0001 212 197.4 horné pstruhové 

1305 IPEL IPEL I1 
(PIV) 

HRON SKI0004 169.1 18.41 mrenové 

 IPEL IPEL I1 
(PIV) 

HRON SKI0004 18.41 0 pleskáčové 

594 IPOLTICA VAH K4M VAH SKV0089 17 0 horné pstruhové 

611 ISTEBNIANKA VAH K3M VAH SKV0263 10.1 0 horné pstruhové 

309 ISTEBNY P. HRON K2M HRON SKR0081 5.2 0 dolné pstruhové 

857 IVANOVSKY P. VAH K2M VAH SKV0454 10.7 0 dolné pstruhové 

1655 IZIANSKY KANAL DUNAJ P1M DUNAJ SKD0011 14.15 0 pleskáčové 

478 IZRA BODROG P1M BODROG SKB0044 8.7 0 mrenové 

479 IZRA BODROG K2M BODROG SKB0043 15.3 8.7 dolné pstruhové 

830 JABLONKA VAH K2S VAH SKV0043 32.8 9.4 mrenové 

 Jablonka/Čachtický kanál VAH P1M VAH SKV0044 9.4 0 mrenové 

301 JABLONOVKA HRON K3M HRON SKR0031 21.8 12.7 dolné pstruhové 

302 JABLONOVKA HRON K2M HRON SKR0032 12.7 0 mrenové 

997 JABLONOVSKY POTOK MORAVA P1M DUNAJ SKM0052 3.15 0 mrenové 

998 JABLONOVSKY POTOK MORAVA K2M DUNAJ SKM0051 8.3 3.15 dolné pstruhové 

1068 JAKUBIANKA POPRAD K4M POPRAD SKP0015 21.7 10.75 horné pstruhové 

1069 JAKUBIANKA POPRAD K3M POPRAD SKP0016 10.75 0 dolné pstruhové 

242 JAKUBOVIANKA HORNAD K3M HORNAD SKH0120 7.25 0 dolné pstruhové 

417 JAKUBOVIANSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0087 7.9 5.8 horné pstruhové 

d JAKUBOVIANSKY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0088 5.8 0 dolné pstruhové 
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532 JALOVSKY P. VAH K4M VAH SKV0066 16.3 8.8 horné pstruhové 

533 JALOVSKY P. VAH K3M VAH SKV0067 8.8 0 horné pstruhové 

1205 JALSOVIK IPEL K2M HRON SKI0089 16 0 dolné pstruhové 

591 JAMNICKY P. VAH K4M VAH SKV0394 7.4 0 horné pstruhové 

1468 JANIKOVSKY KAN. NITRA P1M VAH SKN0128 6.8 0 pleskáčové 

766 JARCIE VAH P1M VAH SKV0166 26.2 0 pleskáčové 

1646 JARKY NITRA K2M VAH SKN0096 11.05 5.5 dolné pstruhové 

1763 JARKY NITRA P2M VAH SKN0097 5.5 0 mrenové 

1427 JASENIANSKY P. HRON K3M HRON SKR0077 6.7 0 dolné pstruhové 

1428 JASENIANSKY P. HRON K4M HRON SKR0076 18.5 6.7 horné pstruhové 

1380 JASENICA_1 HRON K3M HRON SKR0063 21.6 0 dolné pstruhové 

865 JASENICA_2 VAH K3M VAH SKV0190 10.4 0 dolné pstruhové 

1581 JASENINA NITRA K3M VAH SKN0051 8.6 0 dolné pstruhové 

665 JASENOVSKY P. VAH K3M VAH SKV0107 8.6 0 dolné pstruhové 

402 JASTRABEC HORNAD K2M HORNAD SKH0135 7.6 0 dolné pstruhové 

1161 JAVORINKA POPRAD K4M POPRAD SKP0028 18 0 horné pstruhové 

333 JEDLOVEC HORNAD K3M HORNAD SKH0141 9.9 3.8 horné pstruhové 

334 JEDLOVEC HORNAD K2M HORNAD SKH0142 3.8 0 dolné pstruhové 

136 JEDLOVSKY P. BODROG K2M BODROG SKB0056 9.95 0 dolné pstruhové 

1543 JELENSKY POTOK NITRA K2M VAH SKN0037 10.4 6 mrenové 

1544 JELENSKY POTOK NITRA P2M VAH SKN0038 6 0 mrenové 

829 JELESNA VAH K4M VAH SKV0017 25.9 20.3 horné pstruhové 

1835 JELESNA VAH K3M VAH SKV0018 20.3 0 dolné pstruhové 

1617 JELESNICA NITRA P2M VAH SKN0154 7.8 0 mrenové 

1233 JELSOVIK IPEL K2M HRON SKI0124 6.9 0 mrenové 

1181 JELSOVKA IPEL P1M HRON SKI0102 16.6 0 mrenové 

1045 JEZOVKA MORAVA P1M DUNAJ SKM0094 11.7 0 mrenové 

1500 JORDAN SLANA K2M HRON SKS0056 6.6 0 dolné pstruhové 

1100 JORDANEC POPRAD K3M POPRAD SKP0042 8.8 0 horné pstruhové 

1686 JOVSIANSKY P. LABOREC K2M BODROG SKB0237 9.45 3.7 dolné pstruhové 

1687 JOVSIANSKY P. LABOREC P1M BODROG SKB0238 3.7 0 mrenové 

582 JURIKOV P. VAH K4M VAH SKV0320 8.7 0 horné pstruhové 

185 K.BRODSKE-GBELY MORAVA P1M DUNAJ SKM0080 11.6 0 mrenové 

1012 K.KUTY-BRODSKE MORAVA P1M DUNAJ SKM0035 7.8 0 mrenové 

1474 KACKAVA SLANA K3M HRON SKS0106 5.6 0 horné pstruhové 

1593 KADAN NITRA P1M VAH SKN0056 18.2 0 mrenové 

1230 KAKATKA IPEL K2M HRON SKI0095 14.4 0 dolné pstruhové 

619 KALAMENIANKA VAH K4M VAH SKV0415 6.65 0 horné pstruhové 

1040 KALASTOVSKY POTOK MORAVA P1M DUNAJ SKM0093 6.5 0 mrenové 

967 KALNICKY P. VAH K2M VAH SKV0227 14.7 0 dolné pstruhové 

776 KALNIK VAH K3M VAH SKV0423 7.7 0 dolné pstruhové 

1111 KALNY P. HRON K2M HRON SKR0043 6.7 0 dolné pstruhové 

1673 KALOSA SLANA K2M HRON SKS0085 15.5 0 mrenové 

858 KAMECNICA VAH K2M VAH SKV0186 17.4 0 dolné pstruhové 

 KAMENEC IPEL P1S HRON SKI0059 3.6 0 pleskáčové 

130 KAMENEC_1 BODROG K3M BODROG SKB0025 21.3 13.4 dolné pstruhové 

130 KAMENEC_1 BODROG K2M BODROG SKB0026 13.4 0 mrenové 

130 KAMENEC_2 BODROG K3M BODROG SKB0031 15.7 0 dolné pstruhové 

104 KAMENICA LABOREC K3M BODROG SKB0177 18.7 5.9 dolné pstruhové 

105 KAMENICA LABOREC K2M BODROG SKB0178 5.9 0 mrenové 
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159 KAMENISTY P._1 VAH K4M VAH SKV0142 7.3 0 horné pstruhové 

883 KAMENISTY P._2 HRON K4M HRON SKR0039 25.6 7.9 horné pstruhové 

884 KAMENISTY P._2 HRON K3M HRON SKR0040 7.9 0 dolné pstruhové 

6 KAMENNY P. LABOREC K2M BODROG SKB0227 8.5 3.6 dolné pstruhové 

7 KAMENNY P. LABOREC P1M BODROG SKB0228 3.6 0 mrenové 

384 KAMENNY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0127 5 0 horné pstruhové 

767 KAMENNY POTOK_5 VAH K2M VAH SKW0026 7.25 0 dolné pstruhové 

1643 KAMENSKY POTOK NITRA K3M VAH SKN0119 10.1 5.05 horné pstruhové 

1644 KAMENSKY POTOK NITRA K2M VAH SKN0120 5.05 0 dolné pstruhové 

295 KAMIENKA POPRAD K3M POPRAD SKP0031 12.6 0 horné pstruhové 

148 KAN. REVISTIA-BEZOVCE LABOREC P1M BODROG SKB0153 20.6 0 pleskáčové 

1295 KANAL TVRDONICE-HOLIC MORAVA P1M DUNAJ SKM0024 12.6 0 mrenové 

322 KANOVSKY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0078 5.2 0 dolné pstruhové 

1458 KANSKY POTOK BODVA K2M HORNAD SKA0026 6.8 0 mrenové 

1517 KANTINSKY KANAL SLANA K2M HRON SKS0071 5.6 0 mrenové 

151 KANTORSKY P. VAH K3M VAH SKV0137 15.2 0 horné pstruhové 

137 KAPISOVKA BODROG K2M BODROG SKB0057 14.2 0 dolné pstruhové 

978 KATLINSKY P. VAH K3M VAH SKV0305 4.9 0 dolné pstruhové 

1839 KECOVSKY POTOK BODVA K2M HORNAD SKA0034 2.65 0 dolné pstruhové 

737 KELCOV VAH K3M VAH SKV0288 5.5 0 horné pstruhové 

1105 KEZMARSKA BIELA VODA POPRAD K4M POPRAD SKP0022 18.9 9.4 horné pstruhové 

1138 KEZMARSKA BIELA VODA POPRAD K3M POPRAD SKP0023 9.4 0 horné pstruhové 

572 KLACIANKA VAH K4M VAH SKV0080 16.5 8.4 horné pstruhové 

573 KLACIANKA VAH K3M VAH SKV0081 8.4 0 dolné pstruhové 

668 KLACIANSKY P. VAH K4M VAH SKV0372 4.7 0 horné pstruhové 

1384 KLAK HRON K3M HRON SKR0066 18.6 11.2 horné pstruhové 

1385 KLAK HRON K2M HRON SKR0067 11.2 0 dolné pstruhové 

696 KLANECNICA VAH K2M VAH SKV0124 16.6 0 dolné pstruhové 

1166 KLASTAVSKY P. IPEL K3M HRON SKI0078 23.8 15.4 dolné pstruhové 

1167 KLASTAVSKY P. IPEL K2M HRON SKI0079 15.4 0 mrenové 

781 KLATOVSKE RAMENO VAH P1M VAH SKW0030 30.5 0 pleskáčové 

 KLATOVSKY KANAL VAH P1M VAH SKV0176 19.4 0 pleskáčové 

230 KLCOVSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0101 18.7 14.3 horné pstruhové 

231 KLCOVSKY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0102 14.3 0 dolné pstruhové 

1744 KLENOVSKA RIMAVA SLANA K3M HRON SKS0023 21.9 10.1 horné pstruhové 

1834 KLENOVSKA RIMAVA SLANA K2M HRON SKS0025 7.5 0 dolné pstruhové 

657 KLINIANKA VAH K4M VAH SKV0327 16.05 0 horné pstruhové 

1080 KLINKOVICA IPEL K3M HRON SKI0099 8.15 0 horné pstruhové 

1610 KLIZSKY POTOK NITRA K2M VAH SKN0092 3.5 0 mrenové 

723 KLUBINSKY P. VAH K3M VAH SKV0147 8.7 0 horné pstruhové 

124 KLUSOVSKY P. BODROG K2M BODROG SKB0051 4.4 0 dolné pstruhové 

1484 KOBELIAROVSKY P. SLANA K3M HRON SKS0091 6 0 dolné pstruhové 

486 KOBYLNICA BODROG K2M BODROG SKB0092 6 0 dolné pstruhové 

1377 KOCANSKY P. HRON K2M HRON SKR0115 10 0 dolné pstruhové 

916 KOCINSKY POTOK VAH P1M VAH SKV0355 7.5 0 mrenové 

412 KOJSOVSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0058 15.9 0 horné pstruhové 

1483 KOKAVKA SLANA K3M HRON SKS0031 13.8 0 horné pstruhové 

895 KOLACINSKY P. VAH K2M VAH SKV0459 8.1 1 dolné pstruhové 

1065 KOLACKOVSKY P. POPRAD K4M POPRAD SKP0032 12.9 6.1 horné pstruhové 

1066 KOLACKOVSKY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0033 6.1 0 horné pstruhové 
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1612 KOLACNIANSKY POTOK NITRA K2M VAH SKN0093 6.9 0 dolné pstruhové 

671 KOLAROVICKY P. VAH K3M VAH SKV0277 11.3 2.9 dolné pstruhové 

672 KOLAROVICKY P. VAH K2M VAH SKV0278 2.9 0 dolné pstruhové 

918 KOLAROVSKY KANAL VAH P1M VAH SKV0202 28.3 0 pleskáčové 

1110 KOLARSKY KANAL IPEL K2M HRON SKI0106 7.2 0 pleskáčové 

24 KOLONICKA LABOREC K2M BODROG SKB0187 8.8 0 dolné pstruhové 

956 KOMARNANSKY KANAL VAH P1M VAH SKV0226 32.7 0 pleskáčové 

981 KOMJATNA VAH K3M VAH SKV0417 7.3 0 horné pstruhové 

778 KOMOCSKY KANAL VAH P1M VAH SKV0173 21 0 pleskáčové 

1838 KOMPA HRON P1M HRON SKR0151 10.5 0 pleskáčové 

1333 KONIARKY HRON K3M HRON SKR0186 2.6 0 horné pstruhové 

1334 KONIARKY HRON K4M HRON SKR0185 6.4 2.6 horné pstruhové 

1209 KONIARSKY P. IPEL K2M HRON SKI0111 6.8 0 mrenové 

1440 KONOTOPA BODVA K2M HORNAD SKA0020 9.9 0 mrenové 

586 KONSKY P._2 VAH K4M VAH SKV0390 6.1 3.9 horné pstruhové 

587 KONSKY P._2 VAH K3M VAH SKV0391 3.9 0 horné pstruhové 

1559 KONSKY POTOK_1 SLANA K2M HRON SKS0081 9.9 0 mrenové 

338 KOPAGRUND HORNAD K3M HORNAD SKH0156 6.1 0 horné pstruhové 

1354 KOPANICKY P. HRON K4M HRON SKR0198 7.7 0 horné pstruhové 

500 KOPANY JAROK BODROG P1M BODROG SKB0136 15.8 0 pleskáčové 

1771 KOPCIANSKY K. MORAVA P1M DUNAJ SKM0016 11.8 0 mrenové 

1389 KOPERNICA HRON K3M HRON SKR0121 16.6 7.2 horné pstruhové 

1390 KOPERNICA HRON K2M HRON SKR0122 7.2 0 dolné pstruhové 

450 KOPRIVNICKA BODROG K2M BODROG SKB0076 10.5 0 mrenové 

1082 KOPROVNICA IPEL K3M HRON SKI0031 19.3 11.2 dolné pstruhové 

1083 KOPROVNICA IPEL K2M HRON SKI0032 11.2 0 dolné pstruhové 

263 KOPROVSKY P. VAH K4M VAH SKV0393 11.9 0 horné pstruhové 

383 KOPYTOVSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0126 8.9 0 dolné pstruhové 

623 KORNIANKA VAH K3M VAH SKV0267 6.4 0 horné pstruhové 

558 KORYTNICA VAH K4M VAH SKV0429 12.4 0 horné pstruhové 

1568 KOSA NITRA P1M VAH SKN0129 6.6 0 mrenové 

1203 KOSIHOVSKY P. IPEL K2M HRON SKI0048 12.7 0 mrenové 

887 KOSORINSKY P. HRON K3M HRON SKR0087 10.8 7.1 horné pstruhové 

888 KOSORINSKY P. HRON K2M HRON SKR0088 7.1 0 dolné pstruhové 

689 KOSTOLNIK VAH K2M VAH SKV0119 16.9 0 dolné pstruhové 

177 KOTRCINA VAH K2M VAH SKV0452 7.3 0 dolné pstruhové 

1421 KOVACOVSKY P._1 HRON K2M HRON SKR0134 7.6 0 dolné pstruhové 

1600 KOVACOVSKY POTOK NITRA P1M VAH SKN0134 6.7 0 mrenové 

181 KOVALOVECKY P. MORAVA P2M DUNAJ SKM0042 6.9 0 mrenové 

1015 KOVALOVSKY P. MORAVA P1M DUNAJ SKM0037 2.8 0 mrenové 

1016 KOVALOVSKY P. MORAVA P2M DUNAJ SKM0036 7.9 2.8 mrenové 

1692 KOZAROVSKY POTOK VAH K2M VAH SKV0244 5.3 3.2 mrenové 

1693 KOZAROVSKY POTOK VAH P1M VAH SKV0245 3.2 0 mrenové 

734 KOZI P. VAH K3M VAH SKV0337 6.5 0 horné pstruhové 

339 KOZIANSKY P. BODROG K2M BODROG SKB0061 6 0 mrenové 

912 KOZINSKY P. VAH K3M VAH SKV0299 5.8 0 horné pstruhové 

444 KOZUCHOVSKY P. BODROG K2M BODROG SKB0072 8.5 0 mrenové 

1033 KRALOV POTOK MORAVA K2M DUNAJ SKM0088 7.2 3.3 dolné pstruhové 

1034 KRALOV POTOK MORAVA P1M DUNAJ SKM0089 3.3 0 mrenové 

1463 KRASNOHORSKY P. SLANA K3M HRON SKS0064 12.9 6.1 horné pstruhové 
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1674 KRASNOHORSKY P. SLANA K2M HRON SKS0065 6.1 0 dolné pstruhové 

1583 KRAVSKA NITRA K2M VAH SKN0105 8.2 0 dolné pstruhové 

457 KRCAVSKY KANAL BODROG P1M BODROG SKB0128 8.7 0 pleskáčové 

1701 KREMNICKY P. HRON K3M HRON SKR0025 19.2 9.1 horné pstruhové 

1702 KREMNICKY P. HRON K2M HRON SKR0026 9.1 0 dolné pstruhové 

648 KRCHOVA VAH K4M VAH SKV0370 8.7 4.3 horné pstruhové 

649 KRCHOVA VAH K3M VAH SKV0371 4.3 0 dolné pstruhové 

708 KRIVAN VAH K3M VAH SKV0131 1.8 0 horné pstruhové 

1267 KRIVANSKY P. IPEL K2M HRON SKI0008 40.5 16 mrenové 

1711 KRIVANSKY P. IPEL K2S HRON SKI0010 16 0 mrenové 

160 KRIVOKLATSKY P. VAH K2M VAH SKV0447 15.5 0 dolné pstruhové 

678 KRIVSKY P. VAH K4M VAH SKV0111 8.8 4.3 horné pstruhové 

679 KRIVSKY P. VAH K3M VAH SKV0112 4.3 0 horné pstruhové 

1433 KRIVULA_1 HRON K3M HRON SKR0203 2.75 0 horné pstruhové 

1434 KRIVULA_1 HRON K4M HRON SKR0202 7.4 2.75 horné pstruhové 

736 KRIVULA_2 VAH K4M VAH SKV0397 7.7 0 horné pstruhové 

1148 KRIZNY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0049 8.15 0 horné pstruhové 

118 KRIZOVIANKA HORNAD K3M HORNAD SKH0071 11.95 0 dolné pstruhové 

960 KRIZOVIANSKY KANAL VAH P1S VAH SKV0364 2.95 0 pleskáčové 

85 KROSNA LABOREC K2M BODROG SKB0208 8.7 0 dolné pstruhové 

1317 KROVINA HRON P1M HRON SKR0155 3.3 0 mrenové 

722 KRPELIANSKY KAN. VAH K3M VAH SKV0146 17.2 0 mrenové 

1588 KRSTENIANSKY POTOK NITRA P2M VAH SKN0152 5.8 0 mrenové 

359 KRTIS IPEL K2M HRON SKI0016 35.6 19.8 dolné pstruhové 

360 KRTIS IPEL K2M HRON SKI0017 19.8 10.2 mrenové 

361 KRTIS IPEL K2S HRON SKI0018 10.2 0 pleskáčové 

448 KRUCOVSKY P. BODROG K2M BODROG SKB0074 5.6 0 mrenové 

37 KRUHOVSKY P. LABOREC K2M BODROG SKB0158 13 7.8 dolné pstruhové 

38 KRUHOVSKY P. LABOREC P1M BODROG SKB0159 7.8 0 dolné pstruhové 

192 KRUPINICA IPEL K3M HRON SKI0019 88.7 57.3 dolné pstruhové 

193 KRUPINICA IPEL K2M HRON SKI0020 57.3 43.9 mrenové 

194 KRUPINICA IPEL K2S HRON SKI0021 43.9 10.2 mrenové 

195 KRUPINICA IPEL P1S HRON SKI0022 10.2 0 pleskáčové 

271 KRUPSKY POTOK VAH P2M VAH SKV0056 31 19.7 mrenové 

272 KRUPSKY POTOK VAH P1M VAH SKV0057 19.7 0 mrenové 

937 KUBRICA VAH K2M VAH SKV0467 7.3 0 dolné pstruhové 

378 KUCMANOVSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0125 9.8 0 dolné pstruhové 

1011 KUKLOVSKA KOPANKA MORAVA P1M DUNAJ SKM0071 3.4 0 mrenové 

152 KUNERADSKY P. VAH K4M VAH SKV0138 13.6 5.95 horné pstruhové 

153 KUNERADSKY P. VAH K3M VAH SKV0139 5.95 0 dolné pstruhové 

219 KUNISOVSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0116 7.2 0 horné pstruhové 

738 KUR VAH K3M VAH SKV0290 3.3 0 dolné pstruhové 

739 KUR VAH K4M VAH SKV0289 7.65 3.3 horné pstruhové 

398 KURIMKA BODROG K2M BODROG SKB0064 9.4 0 mrenové 

46 KURSINA LABOREC K2M BODROG SKB0195 6.1 0 dolné pstruhové 

57 KUTOCNY P. LABOREC P1M BODROG SKB0250 6.2 0 mrenové 

580 KVACIANKA VAH K4M VAH SKV0085 13.3 5.5 horné pstruhové 

581 KVACIANKA VAH K3M VAH SKV0086 5.5 0 dolné pstruhové 

114 KVACIANSKY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0070 7.8 0 dolné pstruhové 

496 KVAKOVSKY P. BODROG K2M BODROG SKB0096 9.6 0 mrenové 
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748 KVASOV VAH K2M VAH SKV0449 9.35 0 dolné pstruhové 

1244 KVETNIANKA HRON P1M HRON SKR0048 30.8 0 mrenové 

1596 KYNECKY POTOK NITRA P1M VAH SKN0133 4.1 0 mrenové 

1294 KYSTOR MORAVA P1M DUNAJ SKM0017 5 0 mrenové 

168 KYSUCA VAH K3M VAH SKV0031 63.5 45.3 dolné pstruhové 

362 KYSUCA VAH K3S VAH SKV0032 8 0 mrenové 

362 KYSUCA VAH K3S VAH SKV0032 45.3 8 lipňové 

140 LABOREC LABOREC K2M BODROG SKB0141 129.8 112 dolné pstruhové 

141 LABOREC LABOREC B1 
(P1V) 

BODROG SKB0144 58.9 0 pleskáčové 

1264 LABOREC LABOREC K2S BODROG SKB0142 112 58.9 mrenové 

421 LADIANKA HORNAD K2M HORNAD SKH0092 14.3 0 dolné pstruhové 

474 LADOMIRKA BODROG K2M BODROG SKB0042 20.9 0 mrenové 

1007 LAKSARSKY POTOK MORAVA P1M DUNAJ SKM0032 24 0 mrenové 

915 LANCARSKY POTOK VAH P1M VAH SKV0354 14.8 0 mrenové 

955 LANDORSKY KANAL VAH P1M VAH SKV0225 11.9 0.1 pleskáčové 

1499 LAPSA SLANA K2M HRON SKS0067 9.2 0 mrenové 

145 LATORICA LABOREC B1 
(P1V) 

BODROG SKB0140 31 0 pleskáčové 

353 LAZ HORNAD K2M HORNAD SKH0079 3.8 0 dolné pstruhové 

213 LAZNY POTOK NITRA K2M VAH SKN0112 8.6 0 dolné pstruhové 

262 LAZTEK VAH K3M VAH SKV0401 4.7 0 horné pstruhové 

726 LEDNICA VAH K2M VAH SKV0149 16.4 0 dolné pstruhové 

861 LEDNICKY P. VAH K2M VAH SKV0457 8.1 0 dolné pstruhové 

1639 LEFANTOVSKY POTOK NITRA K2M VAH SKN0094 7.2 0 mrenové 

664 LEHOTSKY P. VAH K3M VAH SKV0275 7 0 horné pstruhové 

1344 LEHOTSKY P._3 HRON K3M HRON SKR0106 8.8 4.7 dolné pstruhové 

1345 LEHOTSKY P._3 HRON K2M HRON SKR0107 4.7 0 dolné pstruhové 

1481 LEHOTSKY P._4 SLANA K3M HRON SKS0090 7.1 0 horné pstruhové 

1473 LEHOTSKY P._5 SLANA K3M HRON SKS0088 9.3 0 dolné pstruhové 

214 LEHOTSKY POTOK NITRA K2M VAH SKN0045 9.8 0 dolné pstruhové 

215 LEHOTSKY POTOK NITRA K3M VAH SKN0044 15.8 9.8 horné pstruhové 

940 LESNIANKA VAH K3M VAH SKV0308 9.8 0 horné pstruhové 

294 LESNIANSKY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0030 9.9 0 horné pstruhové 

389 LESNICA HORNAD K3M HORNAD SKH0164 5.55 0 horné pstruhové 

1141 LESNICKY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0046 5.5 0 dolné pstruhové 

631 LESTINSKY P. VAH K3M VAH SKV0268 8.6 0 horné pstruhové 

1488 LETOVSKY POTOK NITRA K2M VAH SKN0148 4.5 0 mrenové 

911 LEVELES-LANDOR VAH P1M VAH SKV0339 18.3 0 pleskáčové 

1532 LEVES NITRA K2M VAH SKN0035 11.05 4.6 dolné pstruhové 

1533 LEVES NITRA P2M VAH SKN0036 4.6 0 mrenové 

790 LEVOCSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0006 28 7.9 horné pstruhové 

791 LEVOCSKY P. HORNAD K2S HORNAD SKH0007 7.9 0 mrenové 

1208 LICNO IPEL K2M HRON SKI0090 4.6 0 dolné pstruhové 

427 LIESKOVCIK BODROG K2M BODROG SKB0065 9.2 0 mrenové 

896 LIESKOVEC VAH K2M VAH SKV0461 7.9 0 dolné pstruhové 

1534 LIESNICA SLANA K3M HRON SKS0047 7.8 2.9 horné pstruhové 

1535 LIESNICA SLANA K2M HRON SKS0048 2.9 0 dolné pstruhové 

666 LIETAVKA VAH K2M VAH SKV0441 8.8 0 dolné pstruhové 

539 LIKAVKA VAH K3M VAH SKV0071 10.3 0 horné pstruhové 

273 LIMBASSKY POTOK VAH K2M VAH SKV0058 10.95 0 dolné pstruhové 

375 LIPIANSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0083 11.6 2.6 horné pstruhové 
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376 LIPIANSKY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0084 2.6 0 dolné pstruhové 

1145 LIPNIK_1 POPRAD K3M POPRAD SKP0024 7.6 0 dolné pstruhové 

1104 LIPNIK_2 POPRAD K3M POPRAD SKP0021 14.5 0 dolné pstruhové 

1647 LISKA NITRA P1M VAH SKN0081 20.9 0 mrenové 

1640 LISNA NITRA K2M VAH SKN0095 8.3 0 mrenové 

1168 LISOVSKY POTOK IPEL K2M HRON SKI0080 9.3 3.3 mrenové 

1169 LISOVSKY POTOK IPEL P1M HRON SKI0081 3.3 0 mrenové 

207 LITAVA IPEL K3M HRON SKI0023 47.9 36.1 dolné pstruhové 

1303 LITAVA IPEL K2M HRON SKI0024 36.1 20.7 mrenové 

1304 LITAVA IPEL K2S HRON SKI0025 20.7 0 mrenové 

1636 LIVINA NITRA P2M VAH SKN0078 25.2 0 dolné pstruhové 

226 LODINA HORNAD K2M HORNAD SKH0100 12.3 0 dolné pstruhové 

227 LODINA HORNAD K3M HORNAD SKH0099 18.1 12.3 horné pstruhové 

584 LODNIANKA VAH K3M VAH SKV0256 7 0 dolné pstruhové 

644 LOMNICA_1 VAH K4M VAH SKV0325 6.45 0 horné pstruhové 

481 LOMNICA_2 BODROG P1M BODROG SKB0046 5.9 0 mrenové 

482 LOMNICA_2 BODROG K2M BODROG SKB0045 16.8 5.9 dolné pstruhové 

1089 LOMNICKA RIEKA POPRAD K4M POPRAD SKP0063 6.7 0 horné pstruhové 

292 LOMNICKY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0012 7.2 0 horné pstruhové 

1329 LOMNISTA HRON K4M HRON SKR0211 13.2 2.95 horné pstruhové 

1330 LOMNISTA HRON K3M HRON SKR0212 2.95 0 dolné pstruhové 

1177 LOMSKY P. IPEL K2M HRON SKI0084 10.1 0 dolné pstruhové 

860 LOPASOVSKY POTOK VAH P1M VAH SKV0187 8.1 0 mrenové 

520 LOPUSNA_1 VAH K4M VAH SKV0426 6.6 0 horné pstruhové 

1142 LOPUSNA_2 POPRAD K4M POPRAD SKP0059 7.8 0 horné pstruhové 

932 LOVCIANSKY P. VAH P1M VAH SKV0216 7.2 0 pleskáčové 

211 LOVNICKY P. SLANA K2M HRON SKS0060 6.05 0 dolné pstruhové 

891 LUBICA HRON K3M HRON SKR0094 9.8 3.25 dolné pstruhové 

1077 LUBICA POPRAD K4M POPRAD SKP0017 21.7 13.95 horné pstruhové 

1078 LUBICA POPRAD K3M POPRAD SKP0018 13.95 0 horné pstruhové 

1126 LUBICA HRON K2M HRON SKR0095 3.25 0 dolné pstruhové 

291 LUBICKY P. POPRAD K4M POPRAD SKP0061 7.9 0 horné pstruhové 

84 LUBISKA LABOREC K2M BODROG SKB0207 10.2 0 mrenové 

714 LUBOCHNIANKA VAH K4M VAH SKV0135 24.4 8.3 horné pstruhové 

715 LUBOCHNIANKA VAH K3M VAH SKV0136 8.3 0 dolné pstruhové 

946 LUBORCA VAH K3M VAH SKV0301 13.2 6.5 dolné pstruhové 

947 LUBORCA VAH K2M VAH SKV0302 6.5 0 mrenové 

1174 LUBOREC IPEL K3M HRON SKI0038 25.7 15.6 dolné pstruhové 

1175 LUBOREC IPEL K2M HRON SKI0039 15.6 7.9 mrenové 

1175 LUBOREC IPEL K2M HRON SKI0132 7 0 mrenové 

1064 LUBOTINKA POPRAD K3M POPRAD SKP0013 16.4 0 dolné pstruhové 

320 LUCANKA HORNAD K3M HORNAD SKH0076 9.75 2.3 horné pstruhové 

321 LUCANKA HORNAD K2M HORNAD SKH0077 2.3 0 dolné pstruhové 

121 LUCANSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0113 4.95 0 horné pstruhové 

210 LUCKA SLANA K2M HRON SKS0084 7.7 0 mrenové 

537 LUDROVCANKA VAH K4M VAH SKV0069 11.7 4.5 horné pstruhové 

538 LUDROVCANKA VAH K3M VAH SKV0070 4.5 0 horné pstruhové 

70 LUH LABOREC K2M BODROG SKB0200 9.65 0 dolné pstruhové 

101 LUHY LABOREC K2M BODROG SKB0213 7.9 0 dolné pstruhové 

442 LUKAVICA BODROG K2M BODROG SKB0070 6.5 0 dolné pstruhové 
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1394 LUKAVICA_2 HRON K2M HRON SKR0125 13.3 0 dolné pstruhové 

1518 LUKVA SLANA K2M HRON SKS0036 14.15 0 mrenové 

576 LUPCIANKA VAH K4M VAH SKV0083 23.2 7.6 horné pstruhové 

577 LUPCIANKA VAH K3M VAH SKV0084 7.6 0 dolné pstruhové 

307 LUPCICA HRON K3M HRON SKR0034 12.6 0 horné pstruhové 

1391 LUTILSKY P. HRON K2M HRON SKR0069 12.7 0 dolné pstruhové 

1432 LUTILSKY P. HRON K3M HRON SKR0068 19.9 12.7 dolné pstruhové 

407 LUTINKA HORNAD K3M HORNAD SKH0056 17.45 4.3 horné pstruhové 

408 LUTINKA HORNAD K2M HORNAD SKH0057 4.3 0 dolné pstruhové 

1706 LUZIANKA HRON P1M HRON SKR0079 25.25 0 mrenové 

578 LUZNANKA VAH K4M VAH SKV0432 11.1 0 horné pstruhové 

1594 LUZTEK NITRA P1M VAH SKN0132 7.05 0 mrenové 

948 LYSKY VAH K3M VAH SKV0224 3.7 0 dolné pstruhové 

503 M. KRCAVA BODROG P1M BODROG SKB0050 31.6 0 pleskáčové 

381 M. SVINKA HORNAD K3M HORNAD SKH0049 25.7 14.5 dolné pstruhové 

382 M. SVINKA HORNAD K2M HORNAD SKH0050 14.5 0 dolné pstruhové 

1527 MACACI P. SLANA K2M HRON SKS0037 25.5 0 mrenové 

289 MADACKA IPEL K3M HRON SKI0072 17.2 5.25 dolné pstruhové 

290 MADACKA IPEL K2M HRON SKI0073 5.25 0 mrenové 

1618 MACHNAC NITRA P2M VAH SKN0072 18.8 0 dolné pstruhové 

453 MAJEROVSKY P. BODROG K2M BODROG SKB0078 5.75 0 mrenové 

1182 MALA LITAVA IPEL K2M HRON SKI0085 9.25 0 dolné pstruhové 

1764 MALA NITRA NITRA P1M VAH SKN0005 30.4 0 pleskáčové 

1341 MALA ZOLNA HRON K3M HRON SKR0141 7.9 0 horné pstruhové 

312 MALACHOVSKY P. HRON K3M HRON SKR0084 11.7 3.25 horné pstruhové 

313 MALACHOVSKY P. HRON K2M HRON SKR0085 3.25 0 dolné pstruhové 

571 MALATINKA VAH K3M VAH SKV0408 9.7 0 horné pstruhové 

563 MALATINSKY P. VAH K3M VAH SKV0253 4.6 0 horné pstruhové 

1376 MALIANKA HRON P1M HRON SKR0161 17.9 0 mrenové 

1293 MALINA MORAVA P1S DUNAJ SKM0015 23.7 0 pleskáčové 

1777 MALINA MORAVA P1M DUNAJ SKM0014 40.8 23.7 mrenové 

1779 MALINA MORAVA K2M DUNAJ SKM0012 47.2 40.8 dolné pstruhové 

1689 MALINOVO-BLAHOVA VAH P1M VAH SKV0341 24.1 0 pleskáčové 

316 MALOKOZMALOVSKY P. HRON K2M HRON SKR0164 7.4 0 mrenové 

1062 MALOLEVARSKY KAN. MORAVA P1M DUNAJ SKM0050 15.2 0 pleskáčové 

545 MALUZINA VAH K4M VAH SKV0384 9.8 0 horné pstruhové 

1799 MALY DUNAJ VAH V3 
(P1V) 

VAH SKW0001 126 119 pleskáčové 

1799 MALY DUNAJ VAH V3 
(P1V) 

VAH SKW0002 119 0 pleskáčové 

1139 MALY LIPNIK POPRAD K3M POPRAD SKP0044 8.2 0 horné pstruhové 

904 MANINSKY P. VAH K2M VAH SKV0462 11.05 0 dolné pstruhové 

635 MANIVIER VAH P1M VAH SKV0351 5.5 0 mrenové 

221 MARGECIANKA HORNAD K3M HORNAD SKH0097 15.8 7.75 horné pstruhové 

222 MARGECIANKA HORNAD K2M HORNAD SKH0098 7.75 0 dolné pstruhové 

1022 MARIANSKY P. MORAVA K2M DUNAJ SKM0053 5.6 0 mrenové 

971 MARIKOVSKY P. VAH K3M VAH SKV0228 21.7 7.6 dolné pstruhové 

972 MARIKOVSKY P. VAH K2M VAH SKV0229 7.6 0 dolné pstruhové 

335 MARKUSOVSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0161 7.9 0 dolné pstruhové 

422 MAROVKA HORNAD K2M HORNAD SKH0136 7.5 0 mrenové 

919 MARTOVSKY KANAL VAH P1M VAH SKV0203 14.2 0 pleskáčové 

1213 MASKOVA IPEL K2M HRON SKI0091 23.7 0 mrenové 
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1183 MASTINSKY P. IPEL K2M HRON SKI0042 10.5 0 mrenové 

964 MATEJOVSKY P. VAH K2M VAH SKV0470 7.8 0 mrenové 

36 MATOVSKY KAN. LABOREC P1M BODROG SKB0245 15.1 0 pleskáčové 

1147 MEDODOLSKY P. POPRAD K4M POPRAD SKP0066 4.6 0 horné pstruhové 

489 MEDVEDI P. BODROG K3M BODROG SKB0121 6.45 3.1 dolné pstruhové 

490 MEDVEDI P. BODROG K2M BODROG SKB0122 3.1 0 dolné pstruhové 

471 MEDZIANSKY P. BODROG K2M BODROG SKB0088 10.2 0 dolné pstruhové 

856 MELCICKY P. VAH K2M VAH SKV0455 8.8 0 dolné pstruhové 

605 MENDZROVKA VAH K4M VAH SKV0321 8.7 0 horné pstruhové 

1628 MERASICKY POTOK NITRA P1M VAH SKN0136 10.9 0 mrenové 

1438 MIGLINC BODVA K2M HORNAD SKA0035 7.5 0 dolné pstruhové 

527 MICHALOVSKY P. VAH K4M VAH SKV0427 4.3 0 horné pstruhové 

256 MILOSOVSKY P. VAH K3M VAH SKV0246 10.5 0 horné pstruhové 

239 MILPOSSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0074 9.15 3 horné pstruhové 

240 MILPOSSKY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0075 3 0 dolné pstruhové 

133 MIROSOVEC BODROG K2M BODROG SKB0053 8.6 0 dolné pstruhové 

1302 MLAKA MORAVA P1M DUNAJ SKM0023 11.6 0 mrenové 

1079 MLYNICA POPRAD K4M POPRAD SKP0019 20.3 0 horné pstruhové 

597 MLYNICNA VODA VAH K4M VAH SKV0395 10.2 0 horné pstruhové 

1243 MLYNNA HRON K4M HRON SKR0209 6.8 0 horné pstruhové 

568 MLYNSKY P._1 VAH K3M VAH SKV0389 9.3 0 horné pstruhové 

441 MLYNSKY P._6 BODROG K2M BODROG SKB0069 8.3 0 dolné pstruhové 

743 MLYNSKY POTOK_5 VAH P1M VAH SKV0352 5.25 0 pleskáčové 

1469 MNISANSKY P. SLANA K2M HRON SKS0051 7 0 dolné pstruhové 

1519 MOCIAR SLANA K2M HRON SKS0072 6.8 0 mrenové 

999 MOCIARKA MORAVA P1M DUNAJ SKM0029 13.6 0 mrenové 

91 MOCIARNY KAN. LABOREC P1M BODROG SKB0259 8.8 0 pleskáčové 

454 MOCIARNY P. BODROG P1M BODROG SKB0127 13.5 0 mrenové 

1658 MODRIANSKY KANAL (potok) DUNAJ P1M DUNAJ SKD0014 11.1 0 pleskáčové 

697 MODROVSKY P. VAH K2M VAH SKV0311 9.7 0 dolné pstruhové 

1459 MOKRANSKY P. BODVA K2M HORNAD SKA0027 6.6 0 mrenové 

315 MOLCANSKY P. HRON K3M HRON SKR0215 5.7 0 dolné pstruhové 

1242 MONICKY P. IPEL K2M HRON SKI0125 5.5 0 dolné pstruhové 

1767 MORAVA MORAVA M1(P
1V) 

DUNAJ SKM0001 107.97 69.47 mrenové 

1775 MORAVA MORAVA M1(P
1V) 

DUNAJ SKM0002 69.47 0 pleskáčové 

1645 MOSTENICA NITRA K2M VAH SKN0121 5.7 0 dolné pstruhové 

1423 MOSTENICKY P. HRON K3M HRON SKR0221 12.1 0 horné pstruhové 

917 MOSTENIK VAH K2M VAH SKV0464 8.05 0 dolné pstruhové 

135 MOSTOVKA BODROG K2M BODROG SKB0055 11.15 0 dolné pstruhové 

371 MOSUROVANKA HORNAD K3M HORNAD SKH0081 12.75 6.3 dolné pstruhové 

372 MOSUROVANKA HORNAD K2M HORNAD SKH0082 6.3 0 dolné pstruhové 

650 MRZKY P. VAH K4M VAH SKV0331 4.95 0 horné pstruhové 

1198 MUCINSKY P. IPEL K2M HRON SKI0117 11.25 0 mrenové 

1718 MURAN SLANA K2S HRON SKS0009 23.8 0 mrenové 

1826 MURAN SLANA K2M HRON SKS0007 47.8 44.1 dolné pstruhové 

1827 MURAN SLANA K2M HRON SKS0008 44.1 23.8 lipňové 

690 MUTNANKA VAH K4M VAH SKV0120 22.4 0 horné pstruhové 

555 MUTNIK VAH K4M VAH SKV0319 6.7 0 horné pstruhové 

764 MUTNIK_2 VAH K3M VAH SKV0338 7.25 0 dolné pstruhové 

555 MUTNIK_3 VAH K4M VAH SKV0322 6.3 0 horné pstruhové 
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1665 MUZLIANSKY POTOK DUNAJ P1M DUNAJ SKD0006 14.05 0 pleskáčové 

1297 MYJAVA MORAVA P1S DUNAJ SKM0006 40.1 0 mrenové 

1298 MYJAVA MORAVA K2M DUNAJ SKM0003 83.9 55.7 dolné pstruhové 

1299 MYJAVA MORAVA P2M DUNAJ SKM0005 55.7 40.1 mrenové 

1060 MYJAVSKA RUDAVA MORAVA P2M DUNAJ SKM0098 14.6 8.95 mrenové 

1061 MYJAVSKA RUDAVA MORAVA P1M DUNAJ SKM0099 8.95 0 mrenové 

331 MYSLAVSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0040 19.5 15.1 dolné pstruhové 

332 MYSLAVSKY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0041 15.1 0 dolné pstruhové 

1684 MYSLINA LABOREC K2M BODROG SKB0235 8.1 4.9 dolné pstruhové 

1685 MYSLINA LABOREC P1M BODROG SKB0236 4.9 0 mrenové 

644 NECPALSKY P. VAH K3M VAH SKV0101 5.3 0 dolné pstruhové 

645 NECPALSKY P. VAH K4M VAH SKV0100 18.15 5.3 horné pstruhové 

68 NECHVALKA LABOREC K2M BODROG SKB0199 8.3 0 dolné pstruhové 

1358 NEMECKA HRON K3M HRON SKR0111 7.2 3.6 dolné pstruhové 

1359 NEMECKA HRON K2M HRON SKR0112 3.6 0 dolné pstruhové 

1558 NEPORADZSKY P. SLANA K2M HRON SKS0080 8.3 0 mrenové 

1431 NERESNICA HRON K2M HRON SKR0078 23.9 0 mrenové 

155 NESLUSANKA VAH K3M VAH SKV0287 12.7 0 dolné pstruhové 

988 NEVIDZIANKA NITRA K2M VAH SKN0100 2.35 0 dolné pstruhové 

989 NEVIDZIANKA NITRA K3M VAH SKN0099 5.5 2.35 horné pstruhové 

163 NITRA NITRA K2S VAH SKN0003 145.1 111.8 mrenové 

827 NITRA NITRA K2S VAH SKN0002 161.45 145.1 lipňové 

1738 NITRA NITRA V3 
(P1V) 

VAH SKN0004 77.6 0 pleskáčové 

1738 NITRA NITRA V3 
(P1V) 

VAH SKN0004 111.8 77.6 mrenové 

1739 NITRA NITRA K3M VAH SKN0001 168.5 161.45 horné pstruhové 

1761 NITRICA NITRA K3M VAH SKN0010 51.8 30.1 dolné pstruhové 

1762 NITRICA NITRA K2S VAH SKN0011 29 0 mrenové 

 NOSICKY KAN. VAH V2 
(K2V) 

VAH SKV0054 34 0 mrenové 

1323 NOVOBANSKY P. HRON K2M HRON SKR0052 10.8 0 dolné pstruhové 

1707 NYRICA HRON P1M HRON SKR0162 17.5 0 mrenové 

1660 OBIDSKY KANAL DUNAJ P1M DUNAJ SKD0003 18.9 0 pleskáčové 

1019 OBRADZNOVSKY P. MORAVA P1M DUNAJ SKM0074 7.7 0 mrenové 

921 OCKOVSKY KANAL VAH P1M VAH SKV0356 5.7 0 mrenové 

1422 OCOVKA HRON K2M HRON SKR0135 6.2 0 dolné pstruhové 

343 ODORICA HORNAD K3M HORNAD SKH0105 9.2 3.9 dolné pstruhové 

344 ODORICA HORNAD K2M HORNAD SKH0106 3.9 0 dolné pstruhové 

585 OCHODNICANKA VAH K3M VAH SKV0257 6.8 0 dolné pstruhové 

40 OKNA LABOREC K2M BODROG SKB0160 36.3 24.7 dolné pstruhové 

41 OKNA LABOREC P1M BODROG SKB0161 24.7 0 mrenové 

751 OLESNIANKA VAH K3M VAH SKV0158 10.9 0 horné pstruhové 

43 OLCHOVEC_1 LABOREC K2M BODROG SKB0192 7.7 0 dolné pstruhové 

459 OLCHOVEC_2 BODROG K3M BODROG SKB0105 6.8 0 dolné pstruhové 

1025 OLIVA MORAVA P1M DUNAJ SKM0085 5.2 0 mrenové 

803 OLKA BODROG K2M BODROG SKB0010 41 16.3 mrenové 

804 OLKA BODROG K2S BODROG SKB0011 16.3 0 mrenové 

342 OLMOV BODROG K3M BODROG SKB0101 7.5 0 dolné pstruhové 

792 OLSAVA HORNAD K2M HORNAD SKH0021 52 27.9 dolné pstruhové 

793 OLSAVA HORNAD K2S HORNAD SKH0022 27.9 0 mrenové 

1435 OLSAVA BODVA K3M HORNAD SKA0016 9.1 5.7 dolné pstruhové 
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1436 OLSAVA BODVA K2M HORNAD SKA0017 5.7 0 dolné pstruhové 

110 OLSAVA_3 LABOREC K2M BODROG SKB0217 12.1 0 dolné pstruhové 

12 OLSAVA_6 BODROG K2M BODROG SKB0110 17.7 6.5 dolné pstruhové 

13 OLSAVA_6 BODROG P1M BODROG SKB0111 6.5 0 mrenové 

39 OLSAVA_7 LABOREC P1M BODROG SKB0246 11.6 0 mrenové 

396 OLSAVEC_1 HORNAD K3M HORNAD SKH0107 6.5 3.6 horné pstruhové 

397 OLSAVEC_1 HORNAD K2M HORNAD SKH0108 3.6 0 dolné pstruhové 

128 OLSAVEC_3 HORNAD K2M HORNAD SKH0143 6.2 0 dolné pstruhové 

248 OLSAVICA HORNAD K4M HORNAD SKH0035 5.1 0 horné pstruhové 

237 OLSAVKA HORNAD K3M HORNAD SKH0139 9.8 3.8 horné pstruhové 

238 OLSAVKA HORNAD K2M HORNAD SKH0140 3.8 0 dolné pstruhové 

449 OLSAVKA BODROG K2M BODROG SKB0075 7.8 0 mrenové 

90 OLSINSKY KAN. LABOREC P1M BODROG SKB0258 8.65 0 mrenové 

1118 OLVAR IPEL K2M HRON SKI0076 20.5 0 mrenové 

1576 OMASTINA NITRA K2M VAH SKN0164 7.6 0 dolné pstruhové 

487 ONDALIK BODROG K2M BODROG SKB0093 17.4 0 mrenové 

813 ONDAVA BODROG K2M BODROG SKB0002 148.7 125 mrenové 

1274 ONDAVA BODROG B1 
(P1V) 

BODROG SKB0006 57.5 0 mrenové 

1275 ONDAVA BODROG K2S BODROG SKB0005 67 57.5 mrenové 

1276 ONDAVA BODROG K2S BODROG SKB0003 125 91 mrenové 

351 ONDAVKA BODROG K2M BODROG SKB0032 32.2 0 mrenové 

346 OPATKA HORNAD K3M HORNAD SKH0158 9.3 0 horné pstruhové 

161 OPATOVSKY P. VAH K2M VAH SKV0448 6.8 0 dolné pstruhové 

1700 ORAVA VAH V1 
(K3V) 

VAH SKV0020 57.9 0 lipňové 

831 ORAVICA VAH K4M VAH SKV0021 31 18.8 horné pstruhové 

832 ORAVICA VAH K3M VAH SKV0022 18.8 11.5 horné pstruhové 

833 ORAVICA VAH K3S VAH SKV0023 11.5 0 lipňové 

93 ORECHOVSKY P. LABOREC K2M BODROG SKB0233 16.7 11.6 horné pstruhové 

94 ORECHOVSKY P. LABOREC P1M BODROG SKB0234 11.6 0 dolné pstruhové 

699 ORECHOVSKY P._1 VAH K2M VAH SKV0444 7.2 0 dolné pstruhové 

1107 OROVNICKY P. HRON K2M HRON SKR0093 6.4 0 dolné pstruhové 

31 ORTOV LABOREC P1M BODROG SKB0241 12.05 0 pleskáčové 

1667 ORTOVSKY P. BODVA K2M HORNAD SKA0028 7.7 0 mrenové 

663 ORVISNIK VAH K3M VAH SKV0274 7.6 0 horné pstruhové 

922 ORVISTSKY KANAL VAH P1M VAH SKV0357 8 0 mrenové 

752 OSCADNICA VAH K3M VAH SKV0159 13.3 0 horné pstruhové 

1569 OSLIANSKY POTOK NITRA K3M VAH SKN0047 14.6 7.3 horné pstruhové 

1570 OSLIANSKY POTOK NITRA K2M VAH SKN0048 7.3 0 mrenové 

1586 OSNE NITRA K3M VAH SKN0126 7.6 0 horné pstruhové 

879 OSRBLIANKA HRON K4M HRON SKR0037 15.9 8 horné pstruhové 

880 OSRBLIANKA HRON K3M HRON SKR0038 8 0 dolné pstruhové 

1150 OSTURNIANSKY P. POPRAD K4M POPRAD SKP0025 10.6 0 horné pstruhové 

341 OSVA BODROG P1M BODROG SKB0126 13.95 0 mrenové 

1426 OZDINSKY P. IPEL K2M HRON SKI0068 7.8 0 dolné pstruhové 

982 PALUDZANKA VAH K3M VAH SKV0232 10.6 0 horné pstruhové 

983 PALUDZANKA VAH K4M VAH SKV0231 17.6 10.6 horné pstruhové 

1467 PANIANSKY POTOK NITRA P1M VAH SKN0127 8.15 0 mrenové 

1675 PAPCA SLANA K2M HRON SKS0086 14.4 0 dolné pstruhové 

942 PAPRADNIANKA VAH K3M VAH SKV0222 21.15 9.9 horné pstruhové 

943 PAPRADNIANKA VAH K2M VAH SKV0223 9.9 0 dolné pstruhové 



  

P 1 - 29 

 

ID NAZOV_TOKU POVODIE 
TYP_
WB 

POVODIE_
WB kod_WB 

rkm_ 
od 

rkm_ 
do RYBIE_PASMO 

1256 PARIZ HRON P1S HRON SKR0019 39.8 0 mrenové 

923 PARNA VAH K2M VAH SKV0208 37.05 22.6 dolné pstruhové 

924 PARNA VAH P1M VAH SKV0209 22.6 0 mrenové 

1003 PASECKY P. MORAVA P2M DUNAJ SKM0100 10.1 0 mrenové 

1659 PATINSKY KANAL DUNAJ P1M DUNAJ SKD0002 22.2 0 pleskáčové 

556 PATOCINY VAH K4M VAH SKV0430 7.2 0 horné pstruhové 

416 PATOVSKY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0086 6.95 0 dolné pstruhové 

1212 PAVLOV P. IPEL K2M HRON SKI0121 3.8 0 mrenové 

62 PCOLINKA LABOREC K3M BODROG SKB0168 19.2 15.7 dolné pstruhové 

63 PCOLINKA LABOREC K2M BODROG SKB0169 15.7 0 dolné pstruhové 

959 PECENADSKY KANAL VAH P1M VAH SKV0359 5.05 0 pleskáčové 

1551 PELUSOK NITRA K2M VAH SKN0042 13.7 10.25 dolné pstruhové 

1552 PELUSOK NITRA P2M VAH SKN0043 10.25 0 mrenové 

1132 PEREC HRON P1M HRON SKR0045 52.5 0 mrenové 

1453 PERINSKY KANAL BODVA K2M HORNAD SKA0023 12.9 0 mrenové 

1606 PERKOVSKY POTOK NITRA P1M VAH SKN0066 21.1 0 mrenové 

139 PERLOVY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0029 11.7 0 horné pstruhové 

991 PERNECKA MALINA MORAVA P1M DUNAJ SKM0062 9.7 0 mrenové 

1046 PERNECKY POTOK MORAVA K2M DUNAJ SKM0058 10.8 5.1 dolné pstruhové 

1047 PERNECKY POTOK MORAVA P1M DUNAJ SKM0059 5.1 0 mrenové 

350 PETKOVSKY JAROK BODROG K2M BODROG SKB0063 7.4 0 dolné pstruhové 

774 PETRIKOVEC VAH K2M VAH SKV0451 4.7 0 dolné pstruhové 

1335 PETRIKOVO HRON K4M HRON SKR0187 10.1 2.6 horné pstruhové 

1336 PETRIKOVO HRON K3M HRON SKR0188 2.6 0 horné pstruhové 

747 PETRINOVEC VAH K3M VAH SKV0295 5.8 0 dolné pstruhové 

862 PETROVICKA VAH K3M VAH SKV0188 16.5 7.2 horné pstruhové 

863 PETROVICKA VAH K2M VAH SKV0189 7.2 0 dolné pstruhové 

79 PETROVSKY P. LABOREC K2M BODROG SKB0232 6.7 0 mrenové 

1207 PETROVSKY P._1 IPEL K2M HRON SKI0120 6.2 0 mrenové 

524 PETRUSKA VAH K3M VAH SKV0062 8.4 0 horné pstruhové 

966 PIEST VAH K3M VAH SKV0365 7.5 0 dolné pstruhové 

22 PICHNIANKA LABOREC K2M BODROG SKB0185 6 0 mrenové 

1429 PILANSKY P. HRON K2M HRON SKR0137 4.2 0 dolné pstruhové 

1430 PILANSKY P. HRON K3M HRON SKR0136 10.1 4.2 dolné pstruhové 

761 PIVOVARSKY P. VAH K4M VAH SKV0164 7.95 4.6 horné pstruhové 

762 PIVOVARSKY P. VAH K3M VAH SKV0165 4.6 0 dolné pstruhové 

1227 PLACHTINSKY P. IPEL K3M HRON SKI0053 33 23 dolné pstruhové 

1228 PLACHTINSKY P. IPEL K2M HRON SKI0054 23 0 mrenové 

1217 PLESIANSKY P. IPEL K2M HRON SKI0122 3.9 0 mrenové 

680 PODBIELSKY CICKOV VAH K3M VAH SKV0281 7 0 horné pstruhové 

1565 PODEGERSKY POTOK NITRA P2M VAH SKN0046 3.45 0 mrenové 

704 PODHAJSKY POTOK VAH K2M VAH SKV0127 15.8 10.6 dolné pstruhové 

705 PODHAJSKY POTOK VAH P1M VAH SKV0128 10.6 0 mrenové 

122 PODHORSKY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0096 3.25 0 dolné pstruhové 

123 PODHORSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0095 5.3 3.25 dolné pstruhové 

969 PODHRADSKY P._1 VAH K2M VAH SKV0445 8.5 0 dolné pstruhové 

969 PODHRADSKY P._2 VAH K3M VAH SKV0425 8.9 0 horné pstruhové 

944 PODHRADSKY P._3 VAH K2M VAH SKV0310 11.6 0 mrenové 

945 PODHRADSKY P._3 VAH K3M VAH SKV0309 22.3 11.6 dolné pstruhové 

1575 PODHRADSKY POTOK NITRA K2M VAH SKN0163 5.1 0 dolné pstruhové 
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632 PODKYLAVSKY POTOK VAH K2M VAH SKV0440 5.2 0 mrenové 

204 PODLUZIANKA HRON K2M HRON SKR0029 27.6 19.9 dolné pstruhové 

205 PODLUZIANKA HRON P1M HRON SKR0030 19.9 0 mrenové 

1528 POHANSKY P. SLANA K2M HRON SKS0038 4.2 0 mrenové 

300 POKUTSKY P. HRON K3M HRON SKR0146 11 0 horné pstruhové 

643 POLERIEKA VAH K3M VAH SKV0419 6.7 0 horné pstruhové 

826 POLHORANKA VAH K4M VAH SKV0014 27.1 15.6 horné pstruhové 

828 POLHORANKA VAH K3M VAH SKV0015 15.6 7.1 horné pstruhové 

1758 POLHORANKA VAH K3S VAH SKV0016 7.1 0 horné pstruhové 

462 POLIANSKY P. BODROG K2M BODROG SKB0082 18.7 0 dolné pstruhové 

1680 POLOVNO IPEL K3M HRON SKI0069 9.9 3.8 horné pstruhové 

1681 POLOVNO IPEL K2M HRON SKI0070 3.8 0 dolné pstruhové 

1172 POLTARICA IPEL K2M HRON SKI0060 17.4 0 dolné pstruhové 

191 POPRAD POPRAD K4M POPRAD SKP0001 143 130.1 horné pstruhové 

1748 POPRAD POPRAD P1 
(K3V) 

POPRAD SKP0004 76 44 lipňové 

1750 POPRAD POPRAD K3S POPRAD SKP0002 130.1 76 dolné pstruhové 

1792 POPRAD POPRAD P2 
(K3V) 

POPRAD SKP0006 44 0 mrenové 

241 PORACSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0034 11.4 0 horné pstruhové 

1005 POREC MORAVA P1M DUNAJ SKM0070 9.3 0 mrenové 

266 PORUBSKY P. VAH K2M VAH SKV0052 11.7 0 dolné pstruhové 

355 PORUBSKY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0080 5.2 0 dolné pstruhové 

771 PORUBSKY P._1 VAH K4M VAH SKV0170 13.3 7.2 horné pstruhové 

772 PORUBSKY P._1 VAH K3M VAH SKV0171 7.2 0 dolné pstruhové 

29 PORUBSKY POTOK LABOREC K2M BODROG SKB0229 14.5 8.7 dolné pstruhové 

30 PORUBSKY POTOK LABOREC P1M BODROG SKB0230 8.7 0 mrenové 

1622 PORUBSKY POTOK_2 NITRA K3M VAH SKN0073 10.5 5.9 horné pstruhové 

1623 PORUBSKY POTOK_2 NITRA K2M VAH SKN0074 5.9 0 dolné pstruhové 

209 POTOCIK SLANA K2M HRON SKS0083 6.3 0 mrenové 

1162 POTOCKY POPRAD K4M POPRAD SKP0068 10.7 5.75 horné pstruhové 

1163 POTOCKY POPRAD K3M POPRAD SKP0069 5.75 0 horné pstruhové 

583 POVINSKY P. VAH K3M VAH SKV0255 7.9 0 dolné pstruhové 

499 PRAVOBREZNY KANAL BODROG P1M BODROG SKB0135 14.8 0 pleskáčové 

1409 PRAVOTICKY POTOK NITRA P2M VAH SKN0146 7.1 0 mrenové 

624 PREDMIERANKA VAH K3M VAH SKV0094 14.6 0 horné pstruhové 

905 PREDPOLOMSKY P. VAH K2M VAH SKV0197 7 0 dolné pstruhové 

42 PRELOZKA PORUBSKEHO P. LABOREC P1M BODROG SKB0231 2.4 0 pleskáčové 

1348 PRESTAVLCKY P. HRON K2M HRON SKR0108 5.8 0 mrenové 

970 PRIBETSKY K. VAH P1M VAH SKV0350 17.2 0 pleskáčové 

637 PRIBIS VAH K3M VAH SKV0269 9.5 0 horné pstruhové 

1063 PRIEPASNY POTOK MORAVA K2M DUNAJ SKM0109 6.3 0 mrenové 

32 PRIEVLAKA LABOREC P1M BODROG SKB0242 8.1 0 pleskáčové 

54 PRISLOPSKY P. LABOREC K3M BODROG SKB0223 4.7 0 dolné pstruhové 

 PRIVODNY K. –
 GABCIKOVO – ODPAD K. 

DUNAJ D1 
(P1V) 

DUNAJ SKD0015 38 0 pleskáčové 

1382 PROCHOTSKY P. HRON K2M HRON SKR0065 5 0 dolné pstruhové 

1383 PROCHOTSKY P. HRON K3M HRON SKR0064 14.7 5 horné pstruhové 

531 PROSIECANKA VAH K3M VAH SKV0403 4 0 horné pstruhové 

579 PROSIECANKA VAH K4M VAH SKV0402 8.1 4 horné pstruhové 

893 PROSTREDNY P. HRON K4M HRON SKR0207 5.1 0 horné pstruhové 

900 PRUZINKA VAH K2M VAH SKV0195 18.8 0 dolné pstruhové 



  

P 1 - 31 

 

ID NAZOV_TOKU POVODIE 
TYP_
WB 

POVODIE_
WB kod_WB 

rkm_ 
od 

rkm_ 
do RYBIE_PASMO 

103 PTAVA LABOREC K2M BODROG SKB0214 9.6 0 dolné pstruhové 

28 PTAVKA LABOREC K2M BODROG SKB0190 5.5 0 mrenové 

590 PUCOV VAH K3M VAH SKV0258 8.6 0 horné pstruhové 

377 PUTNOV HORNAD K3M HORNAD SKH0124 5.3 0 dolné pstruhové 

621 RABCICKY P. VAH K3M VAH SKV0265 3.9 0 horné pstruhové 

950 RACIANSKY POTOK VAH K2M VAH SKV0243 9.05 5.05 mrenové 

951 RACIANSKY POTOK VAH P1M VAH SKV0362 5.05 0 pleskáčové 

564 RACKOVA VAH K4M VAH SKV0078 11.9 0 horné pstruhové 

296 RACOV HRON K4M HRON SKR0166 8.2 0 horné pstruhové 

674 RACOVA VAH K3M VAH SKV0279 5.4 0 horné pstruhové 

1493 RADISA NITRA K2M VAH SKN0032 24.4 0 dolné pstruhové 

439 RADOMKA BODROG K2M BODROG SKB0034 29.1 0 mrenové 

1741 RADOSINKA NITRA P1S VAH SKN0016 12.1 0 pleskáčové 

1755 RADOSINKA NITRA P1M VAH SKN0015 31 12.1 mrenové 

658 RADOSTKA VAH K3M VAH SKV0270 12.7 0 horné pstruhové 

1657 RADVANSKY KANAL DUNAJ P1M DUNAJ SKD0013 10.7 0 pleskáčové 

488 RAFAJKA BODROG P1M BODROG SKB0133 5.95 0 pleskáčové 

825 RAJCANKA VAH K2S VAH SKV0038 22.9 0 lipňové 

844 RAJCANKA VAH K3M VAH SKV0037 48 22.9 horné pstruhové 

1038 RAKOVA_1 MORAVA K2M DUNAJ SKM0108 6.4 0 dolné pstruhové 

154 RAKOVA_2 VAH K3M VAH SKV0286 10.8 0 horné pstruhové 

952 RAKOVA_3 VAH P2M VAH SKV0363 8.7 0 mrenové 

491 RAKOVEC_5 BODROG P1M BODROG SKB0134 6.3 0 mrenové 

458 RAKOVEC_6 BODROG K2M BODROG SKB0080 6.65 0 dolné pstruhové 

1522 RAKYTNIK SLANA K2M HRON SKS0075 6.6 0 mrenové 

71 RAKYTOVEC LABOREC K2M BODROG SKB0201 6.6 0 dolné pstruhové 

1122 RAMENO STAREJ RIEKY IPEL K2M HRON SKI0077 5.4 0 mrenové 

1248 RAMZINA HRON K4M HRON SKR0222 5.6 0 horné pstruhové 

257 RANDOVA VAH K4M VAH SKV0318 8.3 0 horné pstruhové 

1538 RASICKY P. SLANA K2M HRON SKS0039 6.7 0 mrenové 

559 RAZTOCNA VAH K4M VAH SKV0433 5.4 0 horné pstruhové 

600 RAZTOKA_1 VAH K3M VAH SKV0261 7.3 0 horné pstruhové 

728 RAZTOKA_2 VAH K3M VAH SKV0307 4.35 0 horné pstruhové 

337 RAZTOKA_3 HORNAD K3M HORNAD SKH0155 4.9 0 horné pstruhové 

17 RAZTOKA_4 LABOREC K3M BODROG SKB0155 4.1 0 dolné pstruhové 

625 RAZTOKY VAH K3M VAH SKV0418 7.35 0 horné pstruhové 

399 REGETOVSKA VODA BODROG K3M BODROG SKB0102 5.85 0 dolné pstruhové 

1555 REJKOVSKY P. SLANA K3M HRON SKS0109 5.7 0 dolné pstruhové 

8 REMETSKY P. LABOREC P1M BODROG SKB0239 7.6 0 dolné pstruhové 

14 RESOVKA HORNAD K2M HORNAD SKH0069 9.1 0 dolné pstruhové 

614 REVUCA VAH K4M VAH SKV0092 33.3 16.4 horné pstruhové 

615 REVUCA VAH K3M VAH SKV0093 16.4 0 lipňové 

1197 RIECKA IPEL K2M HRON SKI0087 11.1 0 dolné pstruhové 

508 RIEKA LABOREC K3M BODROG SKB0218 9.8 5.3 dolné pstruhové 

509 RIEKA LABOREC K2M BODROG SKB0219 5.3 0 dolné pstruhové 

1152 RIEKA_1 POPRAD K3M POPRAD SKP0047 7.5 0 horné pstruhové 

1154 RIEKA_2 POPRAD K3M POPRAD SKP0052 17 0 horné pstruhové 

1143 RIEKA_3 POPRAD K4M POPRAD SKP0050 6.4 0 horné pstruhové 

1220 RIEKA_7 IPEL K3M HRON SKI0100 10.1 0 mrenové 

1365 RICHNAVA HRON K3M HRON SKR0113 12.7 4.15 dolné pstruhové 
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1366 RICHNAVA HRON K2M HRON SKR0114 4.15 0 dolné pstruhové 

430 RICHVALDSKY P. BODROG K2M BODROG SKB0066 9.6 0 dolné pstruhové 

1730 RIMAVA SLANA K3M HRON SKS0013 84.2 72.9 horné pstruhové 

1731 RIMAVA SLANA K3S HRON SKS0014 72.9 50 lipňové 

1732 RIMAVA SLANA K2S HRON SKS0015 50 0 mrenové 

1561 RIMAVICA SLANA K3M HRON SKS0044 33.6 14.5 horné pstruhové 

1562 RIMAVICA SLANA K2M HRON SKS0045 14.5 0 mrenové 

1401 ROHOZNA HRON K4M HRON SKR0072 20.8 17.35 horné pstruhové 

1402 ROHOZNA HRON K3M HRON SKR0073 17.35 0 dolné pstruhové 

1058 ROHOZNICKY POTOK_1 MORAVA K2M DUNAJ SKM0063 6.9 2.4 dolné pstruhové 

1059 ROHOZNICKY POTOK_1 MORAVA P1M DUNAJ SKM0064 2.4 0 mrenové 

1566 ROHOZNICKY POTOK_2 NITRA P2M VAH SKN0144 7.5 0 mrenové 

805 RONAVA_1 BODROG K2M BODROG SKB0021 39.5 26.3 mrenové 

807 RONAVA_1 BODROG P1S BODROG SKB0023 26.3 0 mrenové 

653 RONAVA_2 VAH P1M VAH SKW0028 16.8 0 pleskáčové 

746 ROSINKA VAH K2M VAH SKV0446 11.8 0 horné pstruhové 

330 ROSUCKA VODA BODROG K3M BODROG SKB0100 11.5 0 dolné pstruhové 

1004 ROVENSKY P. MORAVA P2M DUNAJ SKM0101 5.9 0 mrenové 

380 ROVINNY P. HORNAD K4M HORNAD SKH0048 4.1 0 horné pstruhové 

934 ROVNIANKA VAH K3M VAH SKV0217 16.25 7.8 dolné pstruhové 

935 ROVNIANKA VAH K2M VAH SKV0218 7.8 0 mrenové 

80 ROVNY P. LABOREC K2M BODROG SKB0204 10.1 0 dolné pstruhové 

1475 ROZNAVSKY P. SLANA K3M HRON SKS0027 13.15 4.65 horné pstruhové 

1476 ROZNAVSKY P. SLANA K2M HRON SKS0028 4.65 0 dolné pstruhové 

134 ROZTOKY BODROG K2M BODROG SKB0054 7.5 0 dolné pstruhové 

190 RUDAVA MORAVA P2M DUNAJ SKM0008 46 28.7 mrenové 

1699 RUDAVA MORAVA P1S DUNAJ SKM0009 28.7 11 mrenové 

1776 RUDAVA MORAVA P1S DUNAJ SKM0010 11 0 mrenové 

1032 RUDAVKA MORAVA P1M DUNAJ SKM0043 12.8 0 mrenové 

724 RUDINSKY P. VAH K3M VAH SKV0294 11.6 0 dolné pstruhové 

1487 RUDNIANKA NITRA K2M VAH SKN0103 4 0 dolné pstruhové 

218 RUDNIANSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0025 7.6 0 horné pstruhové 

1408 RUDNIANSKY P. HRON K2M HRON SKR0130 7.8 0 dolné pstruhové 

926 RUDNIK VAH K2M VAH SKV0465 11.6 0 mrenové 

1156 RUSKINOVSKY P. POPRAD K4M POPRAD SKP0064 8.8 0 horné pstruhové 

53 RUSKY P. LABOREC K3M BODROG SKB0222 6.7 0 dolné pstruhové 

400 RUZINOK HORNAD K3M HORNAD SKH0159 5.7 0 dolné pstruhové 

158 RYBNA VAH K3M VAH SKV0306 6.25 0 horné pstruhové 

855 RYBNICKY P. VAH K2M VAH SKV0313 9.1 0 dolné pstruhové 

1327 RYBNICKY P._2 HRON P1M HRON SKR0157 9.7 0 mrenové 

1560 RYBNIK SLANA K2M HRON SKS0104 5.2 0 mrenové 

1035 SAGELSKY POTOK MORAVA P1M DUNAJ SKM0090 6.7 0 mrenové 

1238 SALAJKA IPEL K2M HRON SKI0066 7.7 0 dolné pstruhové 

418 SALGOV HORNAD K2M HORNAD SKH0089 7.4 0 dolné pstruhové 

820 SALIBSKY DUDVAH VAH P1S VAH SKW0024 22.8 0 pleskáčové 

1351 SALING HRON K4M HRON SKR0204 9.9 0 horné pstruhové 

1067 SAMBRONKA POPRAD K3M POPRAD SKP0014 12.5 0 horné pstruhové 

 SARD VAH P1S VAH SKW0031 25.5 0 pleskáčové 

120 SARISSKY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0073 8.1 0 mrenové 

235 SARTOS HORNAD K2M HORNAD SKH0033 4.4 0 mrenové 
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183 SASTINSKY POTOK MORAVA P1M DUNAJ SKM0078 11.7 0 mrenové 

107 SAVKOV P. LABOREC K2M BODROG SKB0216 7.95 0 dolné pstruhové 

249 SEBASTOVKA HORNAD K2M HORNAD SKH0037 8.5 0 dolné pstruhové 

250 SEBASTOVKA HORNAD K3M HORNAD SKH0036 13.2 8.5 horné pstruhové 

975 SEDLICNIANSKY P. VAH K2M VAH SKV0317 9.7 0 dolné pstruhové 

785 SEKCOV HORNAD K3M HORNAD SKH0018 48 42.3 horné pstruhové 

786 SEKCOV HORNAD K2M HORNAD SKH0019 42.3 15.2 dolné pstruhové 

787 SEKCOV HORNAD K2S HORNAD SKH0020 15.2 0 mrenové 

876 SEKIER HRON K3M HRON SKR0138 10.5 0 dolné pstruhové 

1404 SELCIANSKY P._1 HRON K3M HRON SKR0075 11.2 0 horné pstruhové 

1229 SELCIANSKY P._2 IPEL K2M HRON SKI0065 13.1 0 dolné pstruhové 

1234 SELECKY P. IPEL P1M HRON SKI0103 7.1 0 mrenové 

779 SELECKY P._2 VAH K2M VAH SKV0174 15.1 0.7 dolné pstruhové 

1652 SELENEC_1 NITRA P1M VAH SKN0143 6.9 0 mrenové 

688 SELENEC_2 VAH K4M VAH SKV0436 6.9 0 horné pstruhové 

1191 SELIANSKY P. IPEL K2M HRON SKI0109 10.4 0 mrenové 

1313 SEMEROVSKY P. IPEL P1M HRON SKI0057 9.8 0 mrenové 

1668 SEMSIANSKY POTOK BODVA K2M HORNAD SKA0029 9.85 0 dolné pstruhové 

534 SESTRC VAH K4M VAH SKV0404 11.2 4.2 horné pstruhové 

535 SESTRC VAH K3M VAH SKV0405 4.2 0 horné pstruhové 

484 SEV.PLESIANSKY K. BODROG P1M BODROG SKB0132 10.4 0 pleskáčové 

452 SEVERNY RADSKY K. BODROG P1M BODROG SKB0049 9.1 0 pleskáčové 

325 SIBSKA VODA BODROG K3M BODROG SKB0027 14.9 11.5 horné pstruhové 

326 SIBSKA VODA BODROG K2M BODROG SKB0028 11.5 0 dolné pstruhové 

1397 SIELNICKY P. HRON K3M HRON SKR0128 11.8 6.6 horné pstruhové 

1398 SIELNICKY P. HRON K2M HRON SKR0129 6.6 0 dolné pstruhové 

554 SIHELNIANSKY P. VAH K3M VAH SKV0252 6.1 0 horné pstruhové 

202 SIKENICA HRON K2M HRON SKR0016 48.5 17.3 mrenové 

203 SIKENICA HRON P1S HRON SKR0017 17.3 0 mrenové 

69 SIRAVSKY KAN. LABOREC P1M BODROG SKB0170 4.7 0 pleskáčové 

1601 SIROCINA NITRA P1M VAH SKN0062 15.15 0 mrenové 

1602 SIROCINA NITRA P2M VAH SKN0061 20.9 15.15 mrenové 

1146 SIROKA DOLINA POPRAD K4M POPRAD SKP0065 9.8 0 horné pstruhové 

404 SITNICKA BODROG K2M BODROG SKB0033 16.8 0 mrenové 

438 SIVARNA BODROG K2M BODROG SKB0068 6.65 0 dolné pstruhové 

2071 SIVY P. VAH K4M VAH SKV0328 8.1 0 horné pstruhové 

1128 SKALISKO HRON K3M HRON SKR0178 7.7 0 horné pstruhové 

889 SKALKA HRON K3M HRON SKR0041 7.8 0 horné pstruhové 

1070 SKALNATY P. POPRAD K4M POPRAD SKP0079 15.3 7.7 horné pstruhové 

1071 SKALNATY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0080 7.7 0 horné pstruhové 

557 SKALNY P._1 VAH K4M VAH SKV0431 6.7 0 horné pstruhové 

1446 SKALNY POTOK BODVA K2M HORNAD SKA0038 2.05 0 mrenové 

379 SKAPOVA HORNAD K4M HORNAD SKH0047 7.1 0 horné pstruhové 

760 SKLABINSKY P. VAH K3M VAH SKV0163 17.6 0 dolné pstruhové 

1580 SKRIPOVKA NITRA K3M VAH SKN0085 5.3 0 horné pstruhové 

977 SLAHOROV P. VAH K3M VAH SKV0304 3.6 0 dolné pstruhové 

1722 SLANA SLANA K3M HRON SKS0001 93 88 horné pstruhové 

1723 SLANA SLANA K3S HRON SKS0002 88 48 lipňové 

1724 SLANA SLANA K2S HRON SKS0003 48 0 mrenové 

401 SLANCIK BODROG K2M BODROG SKB0114 7.9 0 dolné pstruhové 
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881 SLANEC HRON K3M HRON SKR0173 5.7 0 horné pstruhové 

1 SLANY P. BODROG K2M BODROG SKB0107 8.6 0 dolné pstruhové 

1669 SLANY POTOK BODVA K2M HORNAD SKA0030 7.5 0 dolné pstruhové 

1387 SLASKY P. HRON K2M HRON SKR0120 5.75 0 dolné pstruhové 

1388 SLASKY P. HRON K3M HRON SKR0119 13.15 5.75 horné pstruhové 

1258 SLATINA HRON K3M HRON SKR0009 48 41.5 dolné pstruhové 

1259 SLATINA HRON K3M HRON SKR0008 59 50.2 horné pstruhové 

1818 SLATINA HRON K2S HRON SKR0012 4.7 0 mrenové 

1820 SLATINA HRON K2S HRON SKR0011 41.5 7.2 mrenové 

783 SLATINKA VAH P1M VAH SKV0345 6.2 0 mrenové 

1200 SLATINKA_1 IPEL K2M HRON SKI0046 17.2 0 mrenové 

936 SLATINSKY P. VAH K2M VAH SKV0466 12.5 0 dolné pstruhové 

327 SLATVINEC BODROG K3M BODROG SKB0029 15.75 6.3 horné pstruhové 

328 SLATVINEC BODROG K2M BODROG SKB0030 6.3 0 dolné pstruhové 

1582 SLAVIKOVSKY POTOK NITRA K3M VAH SKN0086 6.8 0 dolné pstruhové 

1099 SLAVKOVSKY JAROK POPRAD K3M POPRAD SKP0084 11.5 0 horné pstruhové 

92 SLAVKOVSKY KAN. LABOREC P1M BODROG SKB0260 7.3 0 pleskáčové 

112 SLAVKOVSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0027 14.7 0 horné pstruhové 

1158 SLAVKOVSKY P. POPRAD K4M POPRAD SKP0026 16.25 7.7 horné pstruhové 

1159 SLAVKOVSKY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0027 7.7 0 horné pstruhové 

1547 SLAZIANSKY POTOK NITRA K2M VAH SKN0089 8.25 4.8 mrenové 

1548 SLAZIANSKY POTOK NITRA P2M VAH SKN0090 4.8 0 mrenové 

525 SLIACANKA VAH K4M VAH SKV0063 9.7 6.7 horné pstruhové 

526 SLIACANKA VAH K3M VAH SKV0064 6.7 0 dolné pstruhové 

87 SLIEPKOVSKY KAN. LABOREC P1M BODROG SKB0175 13.4 0 pleskáčové 

1415 SLIVNICA NITRA P2M VAH SKN0029 13.8 0 dolné pstruhové 

1094 SLOVENSKY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0040 9.5 0 horné pstruhové 

642 SLOVIANSKY P. VAH K4M VAH SKV0437 9.3 0 horné pstruhové 

788 SLOVINSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0024 16 0 dolné pstruhové 

973 SMOLENICKY POTOK VAH K2M VAH SKW0027 9.7 0 dolné pstruhové 

777 SMOLICKY P. VAH K3M VAH SKV0172 6.7 0 dolné pstruhové 

1041 SMOLINSKY P. MORAVA P2M DUNAJ SKM0044 8.25 2.8 mrenové 

1042 SMOLINSKY P. MORAVA P1M DUNAJ SKM0045 2.8 0 mrenové 

1221 SMOLNA IPEL K4M HRON SKI0128 8.7 3.4 horné pstruhové 

1222 SMOLNA IPEL K3M HRON SKI0129 3.4 0 dolné pstruhové 

55 SMOLNIK LABOREC K3M BODROG SKB0224 6.7 0 dolné pstruhové 

228 SMOLNIK_1 HORNAD K3M HORNAD SKH0031 19.7 0 horné pstruhové 

548 SMRECIANKA VAH K3M VAH SKV0077 6.1 0 horné pstruhové 

549 SMRECIANKA VAH K4M VAH SKV0076 17.6 6.1 horné pstruhové 

963 SNEZNICA VAH K3M VAH SKV0303 7 0 dolné pstruhové 

868 SOBLAHOVSKY P. VAH K2M VAH SKV0314 11.8 0 dolné pstruhové 

96 SOBRANECKY P. LABOREC K2M BODROG SKB0209 18.7 8.7 dolné pstruhové 

97 SOBRANECKY P. LABOREC P1M BODROG SKB0211 8.7 0 mrenové 

393 SOKOL HORNAD K4M HORNAD SKH0169 5.9 0 horné pstruhové 

1192 SOKOLI P. IPEL K2M HRON SKI0116 6.7 0 mrenové 

357 SOKOLIANSKY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0023 15.5 0 mrenové 

1090 SOLISKA POPRAD K3M POPRAD SKP0037 9 0 horné pstruhové 

2 SOLNY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0137 9.6 6.8 horné pstruhové 

3 SOLNY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0138 6.8 0 dolné pstruhové 

1030 SOLOSNICKY POTOK MORAVA K2M DUNAJ SKM0056 9.9 4.5 dolné pstruhové 
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1031 SOLOSNICKY POTOK MORAVA P1M DUNAJ SKM0057 4.5 0 mrenové 

1140 SOLTYSA POPRAD K3M POPRAD SKP0045 6.9 0 horné pstruhové 

796 SOMOTORSKY K. BODROG P1M BODROG SKB0024 26.4 0 pleskáčové 

127 SOPOTNICA HORNAD K3M HORNAD SKH0115 15.6 0 dolné pstruhové 

1406 SOPOTNICA HRON K4M HRON SKR0213 12.2 6.6 horné pstruhové 

1407 SOPOTNICA HRON K3M HRON SKR0214 6.6 0 dolné pstruhové 

1134 ST. PODLUZIANKA HRON P1M HRON SKR0153 11 0 mrenové 

89 ST. PORUBSKY POTOK LABOREC P1M BODROG SKB0257 8.1 0 pleskáčové 

1452 STARA BODVA BODVA K2M HORNAD SKA0003 5.1 0 mrenové 

1289 STARA CIERNA VODA VAH P1S VAH SKW0007 43.8 0 pleskáčové 

1018 STARA MYJAVA MORAVA P1M DUNAJ SKM0007 9 0 mrenové 

358 STARA NITRA VAH V3 
(P1V) 

VAH SKV0046 22.9 0 pleskáčové 

196 STARA RIEKA IPEL K3M HRON SKI0013 40 26.5 horné pstruhové 

1712 STARA RIEKA IPEL K2M HRON SKI0014 26.5 10.8 dolné pstruhové 

1713 STARA RIEKA IPEL K2S HRON SKI0015 10.8 0 mrenové 

1024 STARA RUDAVA MORAVA P1M DUNAJ SKM0011 4.4 0 mrenové 

386 STARA VODA HORNAD K3M HORNAD SKH0053 3.5 0 dolné pstruhové 

387 STARA VODA HORNAD K4M HORNAD SKH0052 11.9 3.5 horné pstruhové 

166 STARA ZITAVA VAH P1S VAH SKV0047 32.8 0 pleskáčové 

182 STAROHORSKY P._1 MORAVA P1M DUNAJ SKM0077 5.8 0 mrenové 

1349 STAROHORSKY P._2 HRON K4M HRON SKR0057 17.6 0 horné pstruhové 

1328 STAROHUTSKY P. HRON K2M HRON SKR0054 8.3 0 dolné pstruhové 

1326 STAROTEKOVSKY KAN. HRON P1M HRON SKR0156 10.3 0 mrenové 

1049 STARY K. MORAVA P1M DUNAJ SKM0095 7.6 0 mrenové 

1688 STARY KLATOVSKY KANAL VAH P1M VAH SKV0340 18.2 0 pleskáčové 

1249 STAVICA IPEL K2M HRON SKI0056 12.5 0 mrenové 

1043 STEFANOVSKY P._1 MORAVA P2M DUNAJ SKM0104 7.9 0 mrenové 

730 STEFANOVSKY POTOK VAH K2M VAH SKV0241 11.4 6.8 dolné pstruhové 

731 STEFANOVSKY POTOK VAH P1M VAH SKV0242 6.8 0 mrenové 

867 STERUSKY KANAL VAH P1M VAH SKV0353 10.8 0 mrenové 

100 STEZNA LABOREC K2M BODROG SKB0212 11.4 0 dolné pstruhové 

552 STIAVNICA_1 VAH K4M VAH SKV0385 18.9 0 horné pstruhové 

1269 STIAVNICA_2 IPEL K3M HRON SKI0026 57.4 46.9 dolné pstruhové 

1309 STIAVNICA_2 IPEL P1S HRON SKI0030 17.4 0 pleskáčové 

1310 STIAVNICA_2 IPEL K2M HRON SKI0028 46.9 36.2 mrenové 

1311 STIAVNICA_2 IPEL K2S HRON SKI0029 36.2 17.4 mrenové 

536 STIAVNICANKA VAH K3M VAH SKV0068 8.9 0 horné pstruhové 

1371 STIAVNICKA HRON K4M HRON SKR0060 13.8 4.6 horné pstruhové 

1372 STIAVNICKA HRON K3M HRON SKR0061 4.6 0 horné pstruhové 

909 STIAVNIK VAH K2M VAH SKV0199 8.2 0 dolné pstruhové 

910 STIAVNIK VAH K3M VAH SKV0198 19.15 8.2 horné pstruhové 

1096 STIAVNIK_2 POPRAD K4M POPRAD SKP0020 8.1 0 horné pstruhové 

1719 STITNIK SLANA K3M HRON SKS0004 31 23.6 horné pstruhové 

1720 STITNIK SLANA K2M HRON SKS0005 23.6 11.7 dolné pstruhové 

1721 STITNIK SLANA K2S HRON SKS0006 11.7 0 mrenové 

717 STOHOVY P. VAH K4M VAH SKV0332 5.3 0 horné pstruhové 

835 STOLICNY POTOK VAH K2M VAH SKW0008 40.4 28.3 dolné pstruhové 

837 STOLICNY POTOK VAH P1M VAH SKW0011 28.3 11.8 mrenové 

838 STOLICNY POTOK VAH P1S VAH SKW0012 11.8 0 pleskáčové 

1670 STOSKY POTOK BODVA K2M HORNAD SKA0031 6.8 0 horné pstruhové 
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1121 STRACINSKY P. IPEL K2M HRON SKI0036 13.05 0 mrenové 

1545 STRANKA NITRA K2M VAH SKN0039 16.9 9.7 dolné pstruhové 

1546 STRANKA NITRA P2M VAH SKN0040 9.7 0 mrenové 

1502 STRANSKY P._1 SLANA K2M HRON SKS0068 4.7 0 mrenové 

849 STRANSKY POTOK VAH K4M VAH SKV0366 12.65 5 horné pstruhové 

850 STRANSKY POTOK VAH K3M VAH SKV0367 5 0 dolné pstruhové 

898 STRAZOVSKY P. VAH K3M VAH SKV0193 10.8 2.5 horné pstruhové 

899 STRAZOVSKY P. VAH K2M VAH SKV0194 2.5 0 dolné pstruhové 

67 STRAZSKY P. LABOREC P1M BODROG SKB0253 6.5 0 mrenové 

1149 STRBSKY P. POPRAD K4M POPRAD SKP0060 5.6 0 horné pstruhové 

48 STREDNA LABOREC K2M BODROG SKB0196 5.65 0 dolné pstruhové 

928 STRIEBORNICA VAH K2M VAH SKV0212 8 0 mrenové 

1557 STRIEZOVSKY P. SLANA K2M HRON SKS0103 12.9 0 dolné pstruhové 

570 STRUHAREN VAH K3M VAH SKV0254 8.2 0 horné pstruhové 

109 STRUZNICA LABOREC K3M BODROG SKB0180 9.4 0 dolné pstruhové 

1006 STUDENA VODA MORAVA P1M DUNAJ SKM0031 6.9 0 mrenové 

675 STUDENEC VAH K3M VAH SKV0110 8.6 0 dolné pstruhové 

676 STUDENEC VAH K4M VAH SKV0109 13.8 8.6 horné pstruhové 

682 STUDENY P._1 VAH K3M VAH SKV0114 9.8 0 horné pstruhové 

681 STUDENY P._1  VAH K4M VAH SKV0113 25.9 9.8 horné pstruhové 

447 STULIANSKY P. BODROG K2M BODROG SKB0073 6.6 0 mrenové 

995 STUPAVSKY P. MORAVA K2M DUNAJ SKM0027 25.2 6.05 dolné pstruhové 

996 STUPAVSKY P. MORAVA P1M DUNAJ SKM0028 6.05 0 mrenové 

78 STUZICKA RIEKA LABOREC K3M BODROG SKB0226 3.9 0 horné pstruhové 

347 STVRTOCKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0123 8.2 0 horné pstruhové 

925 SUCANKA VAH K2M VAH SKV0210 19.9 0 dolné pstruhové 

882 SUCI P. HRON K3M HRON SKR0174 6 0 horné pstruhové 

180 SUDOMERICKY POTOK MORAVA K2M DUNAJ SKM0041 13.9 0 mrenové 

1441 SUGOVSKY POTOK BODVA K2M HORNAD SKA0021 5.1 0 dolné pstruhové 

1306 SUCHA IPEL K2M HRON SKI0005 33.8 22.8 dolné pstruhové 

1307 SUCHA IPEL K2M HRON SKI0006 22.8 12.2 mrenové 

1308 SUCHA IPEL K2S HRON SKI0007 12.2 0 mrenové 

1081 SUCHANSKY P. IPEL K2M HRON SKI0074 16.9 0 dolné pstruhové 

299 SUCHY JAROK HRON K2M HRON SKR0080 9.05 0 dolné pstruhové 

566 SUCHY P._2 VAH K4M VAH SKV0406 12.9 5 horné pstruhové 

567 SUCHY P._2 VAH K3M VAH SKV0407 5.0 0 horné pstruhové 

1235 SUCHY P._5 HRON K4M HRON SKR0208 5.8 0 horné pstruhové 

1053 SUCHY POTOK_1 MORAVA K2M DUNAJ SKM0048 16.3 9.9 dolné pstruhové 

1054 SUCHY POTOK_1 MORAVA P1M DUNAJ SKM0049 9.9 0 mrenové 

1223 SUCHY POTOK_6 IPEL K2M HRON SKI0093 5.7 0 dolné pstruhové 

26 SUKOVSKY P. LABOREC K2M BODROG SKB0189 8.9 0 dolné pstruhové 

1553 SULOVSKY P. SLANA K3M HRON SKS0042 14.5 5.05 horné pstruhové 

1554 SULOVSKY P. SLANA K2M HRON SKS0043 5.05 0 dolné pstruhové 

598 SUNAVSKY P. VAH K4M VAH SKV0334 4.5 0 horné pstruhové 

497 SUROVY P. BODROG K2M BODROG SKB0097 8.4 0 dolné pstruhové 

755 SURSKY KANAL VAH P1M VAH SKV0161 16.3 0 pleskáčové 

756 SUTOVSKY P. VAH K4M VAH SKV0374 8.3 2.95 horné pstruhové 

757 SUTOVSKY P. VAH K3M VAH SKV0375 2.95 0 dolné pstruhové 

523 SVARINKA VAH K4M VAH SKV0380 9.15 0 horné pstruhové 

409 SVATOJANSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0166 7.2 0 dolné pstruhové 
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1373 SVATY P. HRON P2M HRON SKR0165 5.8 0 mrenové 

908 SVEREPEC VAH K2M VAH SKV0463 5.6 0 dolné pstruhové 

125 SVERZOVKA BODROG K3M BODROG SKB0099 8.1 0 dolné pstruhové 

514 SVETLICA LABOREC K3M BODROG SKB0220 7.8 0 dolné pstruhové 

74 SVETLICKA LABOREC K3M BODROG SKB0202 7.4 3.9 dolné pstruhové 

75 SVETLICKA LABOREC K2M BODROG SKB0203 3.9 0 dolné pstruhové 

463 SVIDNICANKA BODROG K2M BODROG SKB0083 11.5 0 dolné pstruhové 

569 SVIDOVSKY P. VAH K4M VAH SKV0388 6.5 0 horné pstruhové 

692 SVINIANKA VAH K2M VAH SKV0443 9.2 0 dolné pstruhové 

1620 SVINIANSKY POTOK NITRA P2M VAH SKN0156 8.4 0 dolné pstruhové 

253 SVINICKY P. HORNAD K2M HORNAD SKH0039 16.7 0 dolné pstruhové 

149 SVINKA HORNAD K3M HORNAD SKH0013 53.5 33.3 horné pstruhové 

150 SVINKA HORNAD K2S HORNAD SKH0014 33.3 0 dolné pstruhové 

1615 SVINNICA NITRA P2M VAH SKN0071 21.9 0 dolné pstruhové 

1619 SVITAVSKY POTOK NITRA P2M VAH SKN0155 9.4 0 dolné pstruhové 

1113 SVODINSKY P. HRON P1M HRON SKR0152 6 0 mrenové 

60 SYROVY P. LABOREC K2M BODROG SKB0166 9.1 0 dolné pstruhové 

1513 TAHANOVSKY P. SLANA K2M HRON SKS0069 6.2 0 mrenové 

1405 TAJOVSKY P. HRON K3M HRON SKR0220 12 0 horné pstruhové 

992 TANCIBOCKY POTOK MORAVA P1M DUNAJ SKM0065 7.1 0 mrenové 

1678 TAPKOV POTOK NITRA K3M VAH SKN0122 9.5 4.65 horné pstruhové 

1679 TAPKOV POTOK NITRA K2M VAH SKN0123 4.65 0 dolné pstruhové 

394 TARNOVSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0128 4.2 0 horné pstruhové 

1374 TEKOVSKY P. HRON K2M HRON SKR0062 10.7 0 dolné pstruhové 

1599 TELINSKY POTOK NITRA P1M VAH SKN0060 15.3 0 mrenové 

308 TEPLA HRON K2M HRON SKR0036 6.2 0 dolné pstruhové 

1375 TEPLA HRON K3M HRON SKR0035 14.9 6.2 dolné pstruhové 

521 TEPLIANKA VAH K4M VAH SKV0060 11.9 4.5 horné pstruhové 

522 TEPLIANKA VAH K3M VAH SKV0061 4.5 0 dolné pstruhové 

754 TEPLICA VAH P1M VAH SKV0160 5.9 0 pleskáčové 

1300 TEPLICA_3 MORAVA K2M DUNAJ SKM0019 26 9.9 mrenové 

1780 TEPLICA_3 MORAVA P2M DUNAJ SKM0021 8.7 0 mrenové 

938 TEPLICA_4 VAH K4M VAH SKV0219 27.2 18.8 horné pstruhové 

939 TEPLICA_4 VAH K3M VAH SKV0220 18.8 0 dolné pstruhové 

816 TEPLICKA_1 VAH K4M VAH SKV0179 4.4 0 horné pstruhové 

695 TEPLICKA_3 VAH K2M VAH SKV0123 25 0 dolné pstruhové 

115 TEPLICKY BRUSNIK HORNAD K3M HORNAD SKH0160 6.05 0 dolné pstruhové 

424 TEPLICNY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0131 6.9 0 horné pstruhové 

405 TEREBLA BODROG K2M BODROG SKB0115 14.3 3.6 dolné pstruhové 

406 TEREBLA BODROG P1M BODROG SKB0116 3.6 0 mrenové 

356 TERNIANKA HORNAD K3M HORNAD SKH0043 17.8 10.7 horné pstruhové 

370 TERNIANKA HORNAD K2M HORNAD SKH0044 10.7 0 dolné pstruhové 

1497 TESKA SLANA K2M HRON SKS0033 16.3 0 mrenové 

246 TICHA VODA HORNAD K4M HORNAD SKH0152 12.8 6.3 horné pstruhové 

247 TICHA VODA HORNAD K3M HORNAD SKH0153 6.3 0 dolné pstruhové 

710 TICHY P. VAH K4M VAH SKV0009 37.9 23.5 horné pstruhové 

789 TISA BODROG B1 
(P1V) 

BODROG SKT0001 5.2 0 pleskáčové 

1708 TISOVNIK IPEL K3M HRON SKI0011 42.9 24.9 dolné pstruhové 

1709 TISOVNIK IPEL K2S HRON SKI0012 24.9 0 mrenové 

1624 TMAVA NITRA K3M VAH SKN0160 5.4 0 dolné pstruhové 
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1250 TOCNICA IPEL K2M HRON SKI0126 10.05 0 mrenové 

1521 TOMASOVSKY P. SLANA K2M HRON SKS0074 7.8 0 mrenové 

814 TOPLA BODROG B1 
(P1V) 

BODROG SKB0015 29 0 mrenové 

815 TOPLA BODROG K3M BODROG SKB0012 136.7 120 horné pstruhové 

1278 TOPLA BODROG K2S BODROG SKB0013 120 29 mrenové 

473 TOPOLA BODROG K2M BODROG SKB0090 10.7 0 dolné pstruhové 

286 TOPORSKY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0029 8.8 0 horné pstruhové 

293 TORAC POPRAD K4M POPRAD SKP0062 5 0 horné pstruhové 

34 TOROSKOV P. LABOREC P1M BODROG SKB0244 8.8 0 mrenové 

364 TORYSA HORNAD K3M HORNAD SKH0015 131.95 102.3 horné pstruhové 

365 TORYSA HORNAD K2S HORNAD SKH0016 102.3 57.5 dolné pstruhové 

366 TORYSA HORNAD K2S HORNAD SKH0017 57.5 0 mrenové 

495 TOVARNIANSKY P. BODROG K2M BODROG SKB0095 8.8 0 mrenové 

720 TOVARSKY P. VAH K2M VAH SKV0145 9.15 0 dolné pstruhové 

721 TOVARSKY P. VAH K3M VAH SKV0144 20.5 9.15 dolné pstruhové 

1590 TRAVNICKY POTOK NITRA P1M VAH SKN0130 8.6 0 mrenové 

1621 TREBIANKA NITRA K2M VAH SKN0106 10.5 0 dolné pstruhové 

1574 TREBICHAVSKY POTOK NITRA K2M VAH SKN0162 6.3 0 dolné pstruhové 

845 TREBOSTOVSKY P. VAH K4M VAH SKV0180 11.2 6.3 horné pstruhové 

846 TREBOSTOVSKY P. VAH K3M VAH SKV0181 6.3 0 dolné pstruhové 

1190 TREBUSOVSKY P. IPEL K2M HRON SKI0108 15.7 0 mrenové 

504 TRHOVISTSKY P._1 BODROG P1M BODROG SKB0139 9.5 0 pleskáčové 

1629 TRHOVISTSKY POTOK_2 NITRA P1M VAH SKN0137 12.1 0 mrenové 

255 TRLENSKY P. VAH K3M VAH SKV0398 4 0 horné pstruhové 

476 TRNAVA_1 BODROG K2M BODROG SKB0119 8.8 5.55 dolné pstruhové 

477 TRNAVA_1 BODROG P1M BODROG SKB0120 5.55 0 mrenové 

428 TRNAVA_2 BODROG P1M BODROG SKB0118 5.85 0 mrenové 

429 TRNAVA_2 BODROG K2M BODROG SKB0117 9.7 5.85 dolné pstruhové 

797 TRNAVKA_1 BODROG K2M BODROG SKB0016 36.6 28 dolné pstruhové 

798 TRNAVKA_1 BODROG P1M BODROG SKB0017 28 19.5 mrenové 

799 TRNAVKA_1 BODROG P1S BODROG SKB0018 19.5 0 pleskáčové 

167 TRNAVKA_2 VAH P1S VAH SKW0018 20.6 0 pleskáčové 

1803 TRNAVKA_2 VAH P1M VAH SKW0017 27.4 20.6 mrenové 

1804 TRNAVKA_2 VAH P2M VAH SKW0016 42.3 27.4 dolné pstruhové 

683 TRNIANSKY POTOK VAH K2M VAH SKV0115 8.05 0 dolné pstruhové 

1632 TRNOVEC NITRA P1M VAH SKN0139 10.2 0 pleskáčové 

588 TRNOVEC_1 VAH K4M VAH SKV0087 14.6 9.7 horné pstruhové 

589 TRNOVEC_1 VAH K3M VAH SKV0088 9.7 0 horné pstruhové 

23 TRNOVEC_2 LABOREC K2M BODROG SKB0186 6.8 0 dolné pstruhové 

264 TROJACKA VAH K3M VAH SKV0249 5.25 0 horné pstruhové 

288 TRPINEC IPEL K2M HRON SKI0071 16.05 0 dolné pstruhové 

685 TRSTENA VAH K3M VAH SKV0282 7.8 0 horné pstruhové 

259 TRSTENIK VAH K3M VAH SKV0248 7.6 0 horné pstruhové 

251 TRSTIANKA HORNAD K2M HORNAD SKH0038 18.8 0 dolné pstruhové 

1424 TRSTIANSKY POTOK IPEL P1M HRON SKI0105 9.6 0 mrenové 

929 TRSTIE VAH K2M VAH SKV0213 19.15 0 dolné pstruhové 

1215 TUHARSKY P. IPEL K2M HRON SKI0135 25.3 5.25 dolné pstruhové 

1215 TUHARSKY P. IPEL K2M HRON SKI0051 5.25 0 mrenové 

759 TURCEK VAH K3M VAH SKV0162 5.9 0 horné pstruhové 

1506 TURCOK SLANA K2M HRON SKS0058 9.9 0 dolné pstruhové 
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769 TURIANSKY P. VAH K3M VAH SKV0169 4.9 0 dolné pstruhové 

770 TURIANSKY P. VAH K4M VAH SKV0168 9.7 4.9 horné pstruhové 

162 TURIEC_1 VAH V1 
(K3V) 

VAH SKV0026 58.6 0 lipňové 

822 TURIEC_1 VAH K3M VAH SKV0025 70.1 58.6 dolné pstruhové 

1793 TURIEC_1 VAH K3M VAH SKV0024 77.9 71.8 horné pstruhové 

1726 TURIEC_2 SLANA K3M HRON SKS0010 44 32.3 dolné pstruhové 

1727 TURIEC_2 SLANA K2M HRON SKS0011 32.3 10.2 dolné pstruhové 

1728 TURIEC_2 SLANA K2S HRON SKS0012 10.2 0 mrenové 

616 TURIK VAH K3M VAH SKV0414 3 0 dolné pstruhové 

617 TURIK VAH K4M VAH SKV0413 6.1 3 horné pstruhové 

1716 TURNA BODVA K2S HORNAD SKA0009 26 0 mrenové 

927 TURNIANSKY P. VAH K2M VAH SKV0211 11.05 0 mrenové 

1245 TUROVA HRON K3M HRON SKR0100 11.15 6.3 dolné pstruhové 

1246 TUROVA HRON K2M HRON SKR0101 6.3 0 dolné pstruhové 

102 TURSKY J. LABOREC P1M BODROG SKB0262 8.9 0 mrenové 

113 TURZOVSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0150 4.1 0 dolné pstruhové 

1584 TUZINA NITRA K2M VAH SKN0053 6.9 0 dolné pstruhové 

1585 TUZINA NITRA K3M VAH SKN0052 14.8 6.9 horné pstruhové 

1073 TVAROZNIANSKY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0054 12.9 0 horné pstruhové 

1589 TVRDOSOVSKY POTOK NITRA P1M VAH SKN0054 21.2 0 pleskáčové 

99 UBLIANKA LABOREC K2M BODROG SKB0176 21.4 0 mrenové 

144 UDAVA LABOREC K3M BODROG SKB0145 39.3 31 dolné pstruhové 

809 UDAVA LABOREC K2M BODROG SKB0146 31 14.1 mrenové 

810 UDAVA LABOREC K2S BODROG SKB0147 14.1 0 mrenové 

812 UDOC LABOREC P1M BODROG SKB0154 15.2 0 pleskáčové 

146 UH LABOREC B1 
(P1V) 

BODROG SKB0150 20.9 0 pleskáčové 

874 UHLIARSKY P. HRON K3M HRON SKR0216 7.1 0 horné pstruhové 

1251 UHORSTIANSKY P. IPEL K2M HRON SKI0067 12.5 0 dolné pstruhové 

236 UHRINCE HORNAD K2M HORNAD SKH0111 5.3 0 dolné pstruhové 

18 ULICKA LABOREC K3M BODROG SKB0156 25 7.1 dolné pstruhové 

19 ULICKA LABOREC K2M BODROG SKB0157 7.1 0 mrenové 

1361 ULICKA HRON P1M HRON SKR0158 6.3 0 mrenové 

178 UNINSKY P. MORAVA P2M DUNAJ SKM0039 16.3 10.7 mrenové 

179 UNINSKY P. MORAVA P1M DUNAJ SKM0040 10.7 0 mrenové 

725 VADICOVSKY P. VAH K3M VAH SKV0148 15.3 0 dolné pstruhové 

467 VAGRINCIK BODROG K2M BODROG SKB0085 7.8 0 dolné pstruhové 

171 VAH VAH V3 
(P1V) 

VAH SKV0008 143.4 120.5 mrenové 

171 VAH VAH V3 
(P1V) 

VAH SKV0019 114.6 76 mrenové 

1291 VAH VAH V2 
(K2V) 

VAH SKV0007 264.5 143.4 mrenové 

1784 VAH VAH V1 
(K3V) 

VAH SKV0006 333.1 294 lipňové 

1784 VAH VAH V1 
(K3V) 

VAH SKV0007 294 264.5 mrenové 

1785 VAH VAH V1 
(K3V) 

VAH SKV0005 367.2 344.7 lipňové 

1786 VAH VAH V3 
(P1V) 

VAH SKV0027 64.2 0 pleskáčové 

1014 VAJAR MORAVA P1M DUNAJ SKM0073 2.9 0 mrenové 

1312 VAJSKOVSKY P. HRON K3M HRON SKR0021 8.1 0 dolné pstruhové 

1694 VAJSKOVSKY P. HRON K4M HRON SKR0020 17.4 8.1 horné pstruhové 

1193 VAJSOV IPEL K2M HRON SKI0086 8.4 0 dolné pstruhové 
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434 VALALICKY KAN. HORNAD K2M HORNAD SKH0149 10.3 0 mrenové 

749 VALCIANSKY P. VAH K3M VAH SKV0157 2.4 0 dolné pstruhové 

750 VALCIANSKY P. VAH K4M VAH SKV0156 11.75 2.4 horné pstruhové 

466 VALKOVSKY P. BODROG K2M BODROG SKB0084 6.4 0 mrenové 

1346 VAPENNY P. HRON K3M HRON SKR0147 7.7 0 horné pstruhové 

175 VARINKA VAH K4M VAH SKV0028 24.7 17.5 horné pstruhové 

176 VARINKA VAH K3M VAH SKV0029 17.5 8.7 dolné pstruhové 

1253 VARINKA VAH K2S VAH SKV0030 8.7 0 dolné pstruhové 

516 VAVRINCOV P. HORNAD K3M HORNAD SKH0109 9.3 2.7 horné pstruhové 

517 VAVRINCOV P. HORNAD K2M HORNAD SKH0110 2.7 0 dolné pstruhové 

894 VAZNA HRON K3M HRON SKR0218 9.3 0 horné pstruhové 

431 VECNY P. BODROG K3M BODROG SKB0103 11.5 0 horné pstruhové 

391 VEL. BIELA VODA HORNAD K3M HORNAD SKH0055 6.8 0 dolné pstruhové 

392 VEL. BIELA VODA HORNAD K4M HORNAD SKH0054 13.1 6.8 horné pstruhové 

1236 VEL. ZELENY P. HRON K4M HRON SKR0180 7.2 3.3 horné pstruhové 

1237 VEL. ZELENY P. HRON K3M HRON SKR0181 3.3 0 horné pstruhové 

485 VEL.RYBNY P. BODROG K3M BODROG SKB0106 6.1 0 horné pstruhové 

284 VELICKY P. POPRAD K4M POPRAD SKP0077 21.6 11.7 horné pstruhové 

285 VELICKY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0078 11.7 0 horné pstruhové 

1201 VELICKY P. IPEL K2M HRON SKI0088 12.5 0 mrenové 

306 VELKA DOLINA HRON K3M HRON SKR0169 7.5 0 horné pstruhové 

245 VELKOKOTLINSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0151 6.05 0 horné pstruhové 

1095 VELKY LIPNIK POPRAD K3M POPRAD SKP0041 15.6 0 horné pstruhové 

604 VELKY OKRUZNY P. VAH K4M VAH SKV0435 5.4 0 horné pstruhové 

1337 VELKY P._1 HRON K4M HRON SKR0189 7.7 3.7 horné pstruhové 

1338 VELKY P._1 HRON K3M HRON SKR0190 3.7 0 horné pstruhové 

1189 VELKY P._2 IPEL K2M HRON SKI0044 20 0 mrenové 

414 VELKY P._3 HORNAD K3M HORNAD SKH0059 13.9 8.45 horné pstruhové 

415 VELKY P._3 HORNAD K2M HORNAD SKH0060 8.45 0 dolné pstruhové 

622 VELKY P._4 VAH K3M VAH SKV0266 5.7 0 horné pstruhové 

1514 VELKY P._5 SLANA K2M HRON SKS0070 5.5 0 dolné pstruhové 

1524 VELKY P._6 SLANA K2M HRON SKS0077 7.15 0 dolné pstruhové 

1101 VELKY STUDENY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0011 7.2 0 horné pstruhové 

1102 VELKY STUDENY P. POPRAD K4M POPRAD SKP0010 17.2 7.2 horné pstruhové 

1210 VEPEREC IPEL K2M HRON SKI0049 18.6 10.2 dolné pstruhové 

1211 VEPEREC IPEL P1M HRON SKI0050 10.2 0 mrenové 

1536 VEPORSKY P. SLANA K3M HRON SKS0095 11.9 0 horné pstruhové 

348 VERNARSKY P. HORNAD K4M HORNAD SKH0162 13.2 3.4 horné pstruhové 

349 VERNARSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0163 3.4 0 horné pstruhové 

530 VESELIANKA VAH K4M VAH SKV0065 19.4 0 horné pstruhové 

1085 VESNE POPRAD K3M POPRAD SKP0036 6.2 0 horné pstruhové 

742 VINICIARSKY KANAL VAH P1M VAH SKV0155 5.8 0 mrenové 

1173 VINICNY POTOK IPEL K2M HRON SKI0083 10.15 0 mrenové 

468 VISLAVKA BODROG K2M BODROG SKB0086 7.95 0 dolné pstruhové 

502 VISNOVSKY P. BODROG P1M BODROG SKB0138 7.1 0 pleskáčové 

702 VISTUCKY POTOK VAH P1M VAH SKV0240 21.2 0 mrenové 

890 VLADARKA HRON K3M HRON SKR0217 8.1 0 dolné pstruhové 

169 VLARA VAH K2S VAH SKV0042 10.9 0 mrenové 

941 VLARKA VAH K3M VAH SKV0221 7.5 0 dolné pstruhové 

440 VLCI P. BODROG K3M BODROG SKB0104 4.8 0 horné pstruhové 
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1420 VLCI P._2 HRON K2M HRON SKR0133 8.7 0 dolné pstruhové 

1157 VLKOVA POPRAD K3M POPRAD SKP0057 5.3 0 horné pstruhové 

732 VODKY VAH K3M VAH SKV0420 9.3 0 horné pstruhové 

1075 VOJNIANSKY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0034 8.95 0 horné pstruhové 

1490 VOJNICKY KANAL (potok) DUNAJ P1M DUNAJ SKD0008 10.3 0 pleskáčové 

461 VOJTOVEC BODROG K2M BODROG SKB0039 17.9 0 mrenové 

1352 VOLCHOVO HRON K4M HRON SKR0196 7.3 2.7 horné pstruhové 

1353 VOLCHOVO HRON K3M HRON SKR0197 2.7 0 horné pstruhové 

472 VOLIANSKY P. BODROG K2M BODROG SKB0089 12.5 0 mrenové 

106 VOLOVSKY P. LABOREC K2M BODROG SKB0215 8.2 0 dolné pstruhové 

902 VONZOVEC VAH K4M VAH SKV0296 5.6 0 horné pstruhové 

244 VRBICA HORNAD K2M HORNAD SKH0112 5.55 0 dolné pstruhové 

254 VRBICKA VAH K4M VAH SKV0392 6.4 0 horné pstruhové 

1196 VRBINSKY P. IPEL K3M HRON SKI0127 8.7 0 horné pstruhové 

1133 VRBOVEC HRON P1M HRON SKR0046 24 0 pleskáčové 

1108 VRBOVOK IPEL K2M HRON SKI0033 27.8 0 dolné pstruhové 

1091 VRBOVSKY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0055 11.3 0 dolné pstruhové 

667 VRESCOVKA VAH K3M VAH SKV0276 6.2 0 horné pstruhové 

265 VRICA VAH K4M VAH SKV0050 19.5 7.1 horné pstruhové 

603 VRICA VAH K3M VAH SKV0051 7.1 0 dolné pstruhové 

859 VRZAVKA VAH K2M VAH SKV0456 10.8 0 dolné pstruhové 

33 VYBUCHANEC LABOREC P1M BODROG SKB0243 6.4 0 mrenové 

1637 VYCOMA NITRA K2M VAH SKN0079 21.6 0 mrenové 

72 VYDRANKA LABOREC K3M BODROG SKB0171 13.2 3.7 dolné pstruhové 

73 VYDRANKA LABOREC K2M BODROG SKB0172 3.7 0 dolné pstruhové 

1663 VYDRICA DUNAJ K2M DUNAJ SKD0005 16.3 0 mrenové 

305 VYDROVO HRON K3M HRON SKR0168 9.5 0 horné pstruhové 

1386 VYHNIANSKY P. HRON K3M HRON SKR0027 13.6 7.4 horné pstruhové 

1698 VYHNIANSKY P. HRON K2M HRON SKR0028 7.4 0 dolné pstruhové 

513 VYCHODNY LELESKY K. BODROG P1M BODROG SKB0047 17.7 0 pleskáčové 

1539 VYCHODNY TURIEC SLANA K2M HRON SKS0040 27.4 0 mrenové 

727 VYCHYLOVKA VAH K3M VAH SKV0150 9.5 0 horné pstruhové 

108 VYRAVA LABOREC K2M BODROG SKB0179 24.5 0 dolné pstruhové 

1625 VYSEHRADNY POTOK NITRA K2M VAH SKN0107 5.5 0 dolné pstruhové 

1055 VYSOCIANSKY KANAL MORAVA P1M DUNAJ SKM0096 7.5 0 pleskáčové 

1511 VYVIERACKA SLANA K2M HRON SKS0046 7.7 0 dolné pstruhové 

1026 VYVRAT MORAVA K2M DUNAJ SKM0054 9.7 4.7 dolné pstruhové 

1027 VYVRAT MORAVA P1M DUNAJ SKM0055 4.7 0 mrenové 

1450 ZABAVA BODVA K3M HORNAD SKA0012 8.1 4.4 horné pstruhové 

1451 ZABAVA BODVA K2M HORNAD SKA0013 4.4 0 dolné pstruhové 

639 ZABIEDOVCIK VAH K4M VAH SKV0098 11.3 5.15 horné pstruhové 

640 ZABIEDOVCIK VAH K3M VAH SKV0099 5.15 0 horné pstruhové 

565 ZADNA VODA VAH K4M VAH SKV0079 6.7 0 horné pstruhové 

187 ZAHORSKY P. MORAVA P1M DUNAJ SKM0082 5.7 0 pleskáčové 

411 ZAHORSKY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0167 4 0 dolné pstruhové 

1225 ZAHORSKY P._2 IPEL K2M HRON SKI0112 6.1 0 mrenové 

1001 ZAHUMENICKY K. MORAVA P1M DUNAJ SKM0068 5 0 pleskáčové 

483 ZAHUMIENKA BODROG K2M BODROG SKB0091 5.5 0 mrenové 

729 ZAJARCIE VAH P1M VAH SKV0151 12.4 0 pleskáčové 

1226 ZAJSKY P. IPEL K2M HRON SKI0113 6.3 0 mrenové 
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716 ZAKOPCIANSKY P. VAH K3M VAH SKV0285 5.7 0 horné pstruhové 

1098 ZAKOVSKY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0056 6.5 0 dolné pstruhové 

1381 ZAKRUTY HRON K2M HRON SKR0117 3.5 0 dolné pstruhové 

1381 ZAKRUTY HRON K2M HRON SKR0118 11.9 3.5 mrenové 

1144 ZALOZNY P. POPRAD K3M POPRAD SKP0048 5.95 0 horné pstruhové 

 ZALUZICKY KAN. LABOREC P1M BODROG SKB0143 2.7 0 pleskáčové 

15 ZAMUTOVSKY P. BODROG K2M BODROG SKB0112 15.15 4.1 dolné pstruhové 

16 ZAMUTOVSKY P. BODROG P1M BODROG SKB0113 4.1 0 mrenové 

498 ZAPADNY LELESKY K. BODROG P1M BODROG SKB0048 6.7 0 pleskáčové 

847 ZAPOTOCIE VAH K3M VAH SKV0424 4.3 0 dolné pstruhové 

656 ZASIHLIANKA VAH K4M VAH SKV0326 10.6 0 horné pstruhové 

662 ZASKOVSKY P. VAH K3M VAH SKV0273 6.4 0 horné pstruhové 

1465 ZAVADA NITRA K2M VAH SKN0161 6.5 0 dolné pstruhové 

673 ZAVADSKY P. VAH K2M VAH SKV0442 7.8 0 dolné pstruhové 

870 ZAVRSKA VAH K2M VAH SKV0458 5.3 0 dolné pstruhové 

1676 ZAZRIVA VAH K4M VAH SKV0376 8.05 3.75 horné pstruhové 

1677 ZAZRIVA VAH K3M VAH SKV0377 3.75 0 dolné pstruhové 

661 ZAZRIVKA VAH K3M VAH SKV0106 19.9 0 horné pstruhové 

51 ZBOJSKY P. LABOREC K3M BODROG SKB0162 21.5 7.4 dolné pstruhové 

52 ZBOJSKY P. LABOREC K2M BODROG SKB0163 7.4 0 dolné pstruhové 

1315 ZDIARNY P. HRON K4M HRON SKR0182 7.3 0 horné pstruhové 

817 ZDIARSKY P. VAH K4M VAH SKV0438 10.6 0 horné pstruhové 

1470 ZDYCHAVA SLANA K3M HRON SKS0052 15.6 4.85 horné pstruhové 

1471 ZDYCHAVA SLANA K2M HRON SKS0053 4.85 0 dolné pstruhové 

1413 ZELEZNICA NITRA P2M VAH SKN0028 7.2 0 mrenové 

1414 ZELEZNICA NITRA K2M VAH SKN0027 17.7 7.2 dolné pstruhové 

336 ZELEZNY P. HORNAD K3M HORNAD SKH0154 12.8 0 horné pstruhové 

892 ZELOBUDZSKY P. HRON K2M HRON SKR0090 4.8 0 dolné pstruhové 

1137 ZELOBUDZSKY P. HRON K3M HRON SKR0089 10.6 4.8 horné pstruhové 

317 ZEMBEROVSKY P. HRON K2M HRON SKR0086 6.6 0 mrenové 

1572 ZIARNY POTOK NITRA K2M VAH SKN0115 8.3 0 dolné pstruhové 

505 ZIAROVNICA LABOREC K2M BODROG SKB0181 15.7 9.55 dolné pstruhové 

506 ZIAROVNICA LABOREC P1M BODROG SKB0182 9.55 0 mrenové 

633 ZIMNA VODA VAH K4M VAH SKV0323 7.1 0 horné pstruhové 

345 ZIMNA VODA_1 HORNAD K3M HORNAD SKH0157 6.1 0 horné pstruhové 

1740 ZITAVA NITRA P1S VAH SKN0019 40 0 pleskáčové 

1760 ZITAVA NITRA K2M VAH SKN0017 69 45 dolné pstruhové 

1809 ZITAVA NITRA K2M VAH SKN0018 45 40 mrenové 

1587 ZITAVICA NITRA K3M VAH SKN0159 4.9 0 dolné pstruhové 

1691 ZITKOVSKY 
P._LIESNANSKY?? 

VAH K2M VAH SKV0237 8.6 0 dolné pstruhové 

443 ZLATIANSKY P. BODROG K2M BODROG SKB0071 7 0 dolné pstruhové 

1447 ZLATIN BODVA K2M HORNAD SKA0022 8.3 0 dolné pstruhové 

1443 ZLATNA BODVA K3M HORNAD SKA0011 8.6 0 horné pstruhové 

1000 ZLATNICKY POTOK MORAVA K2M DUNAJ SKM0030 13.3 0 mrenové 

949 ZLATOVSKY P. VAH K2M VAH SKV0469 8.8 0 mrenové 

1416 ZLAVSKY POTOK NITRA P2M VAH SKN0030 14 0 mrenové 

1002 ZLIABOK MORAVA P1M DUNAJ SKM0069 4.7 0 mrenové 

1044 ZOHORSKY K. MORAVA P1M DUNAJ SKM0046 31.4 0 pleskáčové 

188 ZOHORSKY P. MORAVA P1M DUNAJ SKM0083 5.7 0 mrenové 

1703 ZOLNA HRON K3M HRON SKR0013 34 17 horné pstruhové 
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1704 ZOLNA HRON K2M HRON SKR0014 17 6.2 dolné pstruhové 

1705 ZOLNA HRON K2S HRON SKR0015 6.2 0 mrenové 

875 ZOLNICA HRON K3M HRON SKR0139 7.9 0 horné pstruhové 

1508 ZOLTKOVSKY P. SLANA K3M HRON SKS0093 6.5 0 horné pstruhové 

1288 ZUBAK VAH K3M VAH SKV0235 16.1 0 dolné pstruhové 

1418 ZUPKOVSKY P. HRON K3M HRON SKR0131 6.3 3.65 horné pstruhové 

1419 ZUPKOVSKY P. HRON K2M HRON SKR0132 3.65 0 dolné pstruhové 

 
 
 
 

1.3  Mapa zaradenia vodných útvarov SR do rybích pásiem 
 

Mapy sú v prípade tlačenej verzie uvedené vo formáte A3. V elektronickej verzii sú 
v mierke 1 : 400 000 vodné útvary v celej SR, v mierke 1 : 200 000 vodné útvary 
rozdelené na povodia, uložené ako samostatné prílohy v adresári „mapy“ vo formáte 
.pdf, s možnosťou vytlačenia na formát A0. 
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Príloha č. 2 
Charakteristické typy prekážok na tokoch, účel ich vybudovania, obvyklé 
dispozičné usporiadanie hatí na toku s MVE 
Prekážka je považovaná za nepriechodnú pre ryby, pokiaľ cez ňu neprejdú samčie 
alebo samičie jedince žiadneho z miestnych rybích druhov.  
Prekážka je považovaná za priechodnú pre ryby, pokiaľ cez ňu dokázateľne prejde 
samčí aj samičí jedinec každého z miestnych rybích druhov. Zároveň by cez ňu pri 
rozšírenom monitoringu malo prejsť viac ako 70 % jedincov rýb, označených pod 
bariérou. Za čiastočne (selektívne) priechodné prekážky pre ryby treba 
považovať všetky ostatné prekážky v toku, ktorými prejdú len niektoré jedince alebo 
len niektoré z miestnych rybích druhov alebo prejdú len pri niektorých prietokoch.  
Do charakteristiky nepriechodnosti prekážky pre ryby je teda vhodné zahrnúť 
i dočasné obmedzenie, napr. situáciu za nízkych prietokov, kedy sa s poklesom 
výšky vodného stĺpca zvyšuje rozdiel medzi úrovňou hladiny nad a pod prekážkou. 
Nepriechodnosť je nutné posudzovať aj z hľadiska pohybu po prúde (napr. vysoké 
priehradné múry). 
 
Dnový prah zapustený  

    
Obr. 2.1                                                                        Foto 2.1 Zapustený prah na Váhu 

Dôvod výstavby: zabraňuje prehlbovaniu dna 
Morfológia: prah je vybudovaný naprieč korytom, koruna leží vo výške dna, 
vyhotovený môže byť z drevených štetovnicových stien, larzeniek, pilót, drôto-
štrkových tvárnic, lomového kameňa alebo betónu. 
Hydraulika: nemá žiadny vplyv na zmenu veľkosti prietočného profilu, naopak, 
stabilizuje ho. Pri prúdení vody sa rýchlosť ani hĺbka nemení. 
 
Dnový prah – stupeň v dne 

     
Obr. 2.2                                                                         Foto 2.2 Dnový prah na Váhu  
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Dôvod výstavby: zabezpečenie dostatočnej výšky hladiny na toku nad prahom pre 
umožnenie odberu vody alebo stabilizácie dna 
Morfológia: koruna je prevýšená oproti dnu o určitú hodnotu 
Hydraulika: prietok sa nemení, mení sa veľkosť mernej energie a nastáva rozdiel 
výšky hladiny nad a pod dnovým prahom 
 
Nízka hať (vyvýšený dnový prah) 

     
Obr. 2.3                                                                         Foto 2.3 Hať Lopej na Hrone 

Dôvod výstavby: krytie potrieb vodného hospodárstva (energetika, závlahy, 
priemysel, zmiernenie rýchlosti prúdenia vody nad haťou, zvýšenie hladiny 
podzemnej vody v priľahlom území) 
Morfológia: nízka hať je vlastne vyvýšený dnový prah nad dolnú hladinu 
Hydraulika: mení sa rýchlosť i výška hladín, v podhatí môže vzniknúť vodný skok 
 
Sklzy v dne toku balvanité (balvanité sklzy) 
 

     
Obr. 2.4                                                                         Foto 2.4 Balvanitý sklz na Váhu  

Dôvod výstavby: použitie hlavne pri úpravách vodných tokov bystrinného rázu a 
štrkonosného charakteru na stabilizáciu pozdĺžneho profilu toku ako náhrada za staré 
drevené prahy v dne alebo drevené hate slúžiace k odberu vody, prípadne 
spriechodnenie nízkych prekážok pre ryby 
Morfológia: mierne sklonený stupeň (1 : 8 až 1 : 20) z urovnaného lomového kameňa 
Hydraulika: pri malých prietokoch sa nadbytočná kinetická energia utlmí vo vysoko 
turbulentnom prúdení drsnosťou povrchu. Pri vyššom preliatí môže vzniknúť vodný 
skok v päte sklzu. Môžu byť priame asi do šírky dna 10 m, alebo na korune zaoblené. 
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Sklzy v dne toku zdrsnené (štrkové sklzy) 

      
Obr. 2.5                                                                          Foto  2.5 Zdrsnený sklz na Váhu                                                             

Podobné ako vyššie popísané balvanité sklzy, len s miernejším sklonom, aby dnová 
dlažba nebola unášaná. Vhodné pre druhy rýb zvládajúce len menšie rýchlosti. 
 
Stupeň v dne 

       
Obr. 2.6                                                                           Foto 2.6 Stupeň Šalková na Hrone 

Dôvod výstavby: prekonáva výškové rozdiely, vzniknuté po skrátení meandrujúceho 
toku. Zmierňujeme ním pozdĺžny sklon koryta a dno koryta stabilizujeme. Tiež slúži 
na odbery vody. 
Morfológia: skokom ukončené rovné dno 
Hydraulika: môže mať dva stavy – dokonalý prepad („vodopádový“) alebo 
nedokonalý (dolnou vodou čiastočne zatopený) prepad. Pri dokonalom prepade pre 
väčšinu rýb neprekonateľná prekážka.  
 
Systém prahov (stupňov) za sebou 

     
Obr. 2.7                                                                          Foto 2.7 Odberný objekt Chvatimech na Hrone  
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Dôvod výstavby: zmierňujeme ním pozdĺžny sklon koryta a dno koryta stabilizujeme. 
Tiež slúži na odbery vody. 
Morfológia: postupné prahy husto za sebou 
Hydraulika: môže mať dva stavy – dokonalý prepad alebo nedokonalý prepad. Pri 
dokonalom prepade pre väčšinu rýb neprekonateľná prekážka (pri malom spáde ju 
prekonajú len skákajúce druhy rýb) . 
 
Hate 
 

   
Obr. 2.8 Schéma vysokej hate                                    Foto 2.8 Hať Malé Kosihy na Ipli 

Dôvod výstavby: vytvorenie výškového rozdielu hladín pre hydroenergetické využitie 
alebo vytvorenie dostatočnej hĺbky pre veľké odbery vody alebo plavbu 
Morfológia: haťovými poľami prehradený tok, voda vzdutá len v koryte toku (vzniká 
zdrž) 
Hydraulika: voda je regulovane vypúšťaná spodnými výpustami cez turbíny 
elektrárne alebo hornými prepadmi ponad klapky hate. Neprekonateľná prekážka pre 
všetky druhy rýb. V samotnej zdrži vznikajú mierne zmeny fyzikálnych, chemických a 
biologických vlastností vodného útvaru (spomalenie prúdenia, v dolnej časti zdrže a 
popri jej okrajoch sa ukladá sediment, ústup prúdomilných druhov... ) 
 
Obvyklé dispozičné usporiadanie hatí na toku s MVE 

 
 

Obr. 2.9 Príhaťová vodná elektráreň (schéma podľa Handbuch Querbauwerke) 
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Obr. 2.10 Derivačná vodná elektráreň (schéma podľa Handbuch Querbauwerke) 

 
 
Priehrady  
 

 
Foto 2.11 Letecký pohľad na priehradu Nosice 

 

Dôvod výstavby: zachytávanie a akumulácia vody  
Morfológia: priehradným telesom (múrom alebo hrádzou) prehradený tok v údolí, 
zatopením koryta aj priľahlého údolia vzniká údolná nádrž 
Hydraulika: voda je regulovane vypúšťaná spodnými výpustami, alebo hornými 
prepadmi (vežovými, bočnými, ...). Neprekonateľná prekážka pre všetky druhy rýb. 
V samotnej nádrži vznikajú zásadné zmeny v rýchlosti, zmena prúdenia, zmena 
teploty, zmena v zložení sedimentu, v čistote, a v biologickom zložení. 
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Príloha č. 3  
Migračné bariéry v SR  
3.1. Mapy migračných bariér v SR  

 
Mapa 3.1 Narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov – stav k roku 2014 (príloha k RSV SR, zdroj www.vuvh.sk) 

http://www.vuvh.sk/
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Mapa 3.2 Narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov – výhľad k roku 2021 (príloha k RSV SR, zdroj www.vuvh.sk) 
 
 
 
 

http://www.vuvh.sk/
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Mapa 3.3 Narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov – stav k roku 2014 (príloha k RSV SR, zdroj www.vuvh.sk) 

http://www.vuvh.sk/
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Mapa 3.4 Narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov – výhľad k roku 2021 (príloha k RSV SR, zdroj www.vuvh.sk) 

 

http://www.vuvh.sk/
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3.2. Všeobecné priority spriechodňovania existujúcich migračných bariér  
 
1. Prioritou pri spriechodňovaní migračných bariér by malo byť zlepšenie, resp. dosiahnutie dobrého ekologického 
stavu/potenciálu v čo najväčšom počte na seba nadväzujúcich vodných útvarov, aby sa dala vyjadriť účinnosť opatrení – u akej 
dĺžky vodných útvarov došlo k zlepšeniu ich ekologického stavu/potenciálu (toto od nás požaduje Európska komisia). Poradie 
dôležitosti spriechodňovania prekážok by malo byť v súlade s OP KŽP (operačný program Kvalita životného prostredia), 
z ktorého budú môcť byť takéto opatrenia financované. 
2. Podľa požiadaviek RSV musí byť každý nový projekt posúdený podľa článku 4.7 (§ 16 ods. 6 písm. b) zákona 364/2004 Z. z. 
o vodách a jeho neskorších zmien). Posúdenie podľa čl. 4.7 RSV je nevyhnutnou podmienkou pre povoľovacie konanie – pred 
rozhodnutím o umiestnení stavby 
 – Pri spriechodňovaní existujúcich migračných bariér je prioritou zabezpečiť priechodnosť predovšetkým vo všetkých ekologicky 

a ichtyologicky hodnotnejších tokoch Slovenska (napr. veľké bohato zarybnené rieky, toky, ktoré sú predmetom ochrany 

v územiach európskeho významu, a pod.).  

 – V rámci každého povodia treba prioritne spriechodňovať strategicky položené dolné bariéry, až potom bariéry na hornom toku 
a prítokoch. To isté platí v každom výrazne odizolovanom čiastkovom povodí nad neprekonateľnými veľkými bariérami, napr. 
veľkými údolnými nádržami.  
 – Spriechodniť úplne nepriechodné bariéry má väčšiu prioritu, ako spriechodniť čiastočne priechodné bariéry.  
 – Pri povoľovaní výstavby nových migračných bariér musí orgán štátnej správy postupovať v zmysle platnej legislatívy a 
požadovať výstavbu rybovodu, a to aj v dnes izolovaných úsekoch fragmentovaných tokov, pretože do budúcnosti sa 
predpokladá postupné spriechodnenie dnešných umelých bariér.  
 

Aktuálna podrobná tabuľka a mapa migračných bariér je uvedená v druhom plánovacom cykle RSV vo Vodnom pláne SR a je 
dostupná na www.vuvh.sk/rsv. 

 

http://www.vuvh.sk/rsv
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Príloha č. 4 
Implementácia predpisov ES súvisiacich s rybovodmi 
 
4.1    Rámcová smernica o vodách (RSV) P4 - 1 
4.2    Informácie uvedené v druhom plánovacom cykle Vodného plánu  
         Slovenska, v plánoch manažmentu správneho územia povodí     
         Dunaja a Visly týkajúce sa problematiky migrácie rýb a rybovodov 

P4 - 1 

4.2.1 Ochrana sladkých povrchových vôd vhodných pre život a  
         reprodukciu pôvodných druhov rýb 

P4 - 1 

4.2.2 Identifikácia významných vplyvov P4 - 2 
4.2.3 Návrh programu opatrení P4 - 4 
4.2.4 Výsledky vymedzenia výrazne zmenených vodných útvarov P4 - 5 
4.2.6 Neistoty v pláne Slovenska pre druhý plánovací cyklus súvisiace 
         s rybovodmi 
 

P4 - 6 

 
4.1 Rámcová smernica o vodách (RSV) 
RSV vytvára právny rámec pre ochranu a zlepšenie stavu vodných ekosystémov a 
trvalo udržateľné, vyvážené a spravodlivé využívanie vôd. Zavádza nový prístup 
k vodnému hospodárstvu, založený na riečnych povodiach, prirodzených 
geografických a hydrologických jednotkách. Ukladá konkrétne termíny členským 
krajinám EÚ pre vypracovanie plánov manažmentu povodí, ktorých súčasťou sú 
programy opatrení.  
Nový prístup k ochrane vôd umožňuje vytvoriť jednotný systém hodnotenia vôd 
v rámci krajín EÚ prinášajúci spoľahlivé a porovnateľné údaje o stave vodných 
útvarov v ktoromkoľvek regióne Európy, ako aj rovnaký postup pri určovaní cieľov a 
realizácii nevyhnutných opatrení na ochranu a zlepšenie stavu vôd. Predmetom RSV 
sú vody povrchové (rieky, jazerá), brakické, pobrežné, podzemné a za určitých 
špecifických podmienok i terestrické ekosystémy závislé od vody a mokrade. RSV 
zavádza niekoľko inovačných prístupov do vodného hospodárstva, ako je účasť 
verejnosti na plánovaní, integrácia ekonomických prístupov do plánovania a 
integrácia vodného hospodárstva s inými ekonomickými sektormi.  
 
Hlavným environmentálnym cieľom RSV je dosiahnutie dobrého stavu všetkých vôd 
najneskôr do roku 2027. Dobrý stav predovšetkým pre útvary povrchových vôd 
predstavuje dosiahnutie dobrého ekologického stavu a dobrého chemického stavu 
alebo dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického potenciálu pre umelé 
a výrazne zmenené útvary povrchových vôd. Pre útvary podzemných vôd ide 
o dosiahnutie dobrého chemického stavu a dobrého kvantitatívneho stavu. Akým 
spôsobom a kedy sa ciele a ostatné požiadavky RSV dosiahnu, stanovuje plán 
manažmentu príslušného povodia, obsahujúci program opatrení. 
 
4.2 Informácie uvedené v druhom plánovacom cykle Vodného plánu Slovenska, 
v plánoch manažmentu správneho územia povodí Dunaja a Visly týkajúce sa 
problematiky migrácie rýb a rybovodov 
 
4.2.1 Ochrana sladkých povrchových vôd vhodných pre život a reprodukciu 
pôvodných druhov rýb  
V zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č. 384/2009 
Z. z. boli vymedzené chránené územia na ochranu populácie rýb ako povrchové vody 



 

 P 4 - 2 

vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb*1. Ich cieľom je ochrániť alebo 
zlepšiť kvalitu tých tečúcich alebo stojatých sladkých vôd, v ktorých žijú alebo potom, 
keď bude znížené alebo eliminované znečistenie, budú schopné žiť ryby patriace 
k pôvodným druhom zabezpečujúcim prírodnú rozmanitosť a k druhom, ktorých 
prítomnosť je vhodná na účely vodného hospodárstva (transpozícia Smernice 
78/659/EHS v znení smernice 2006/44/ES o kvalite sladkých povrchových vôd 
vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb).  
Za povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb boli určené 
vodohospodársky významné vodné toky (kmeňové toky č. I.) a toky ústiace do 
vodohospodársky významných vodných tokov vrátane ich prítokov (kmeňové toky 
č. II.). Ich zoznam bol vyhlásený všeobecne záväznými vyhláškami Krajských úradov 
životného prostredia.  
V SR je vyhlásených 43 kmeňových tokov č. I. o celkovej dĺžke 2856,4 km – z toho 
26 tokov vhodných pre lososovité ryby a 17 pre kaprovité ryby.  
(*1Povrchové vody určené ako vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb musia 
spĺňať požiadavky určené v prílohe č. 2 časť C nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.) 

 
4.2.2 Identifikácia významných vplyvov 
Významnosť identifikovaných zmien jednotlivých kritérií sa v zmysle metodického 
postupu (Matok – Metodika pre testovanie predbežne určených výrazne zmenených 
vodných útvarov (HMWB), VÚVH 2007) vyjadrovala kvantitatívne – bodovou 
hodnotou od 1 do 10 (1 – je najnižšia zmena, 10 – najvýraznejšia zmena). Za 
významnú zmenu bola považovaná zmena s hodnotou bodu vyššou ako 5. Celkovo 
bolo za SR identifikovaných 902 vodných útvarov s významnými zmenami. 
Identifikované hydromorfologické zmeny boli základom predbežného kategorizovania 
útvarov na prirodzené vodné útvary, výrazne zmenené vodné útvary (ďalej len 
HMWB) a umelé vodné útvary (ďalej len AWB). Významnosť jednotlivých zmien bola 
u každého vodného útvaru ďalej individuálne preverovaná v rámci testovania 
kandidátov na HMWB, a to na základe fotodokumentácie z monitorovania bariér 
vykonaného Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR), posudkov biológov vrátane 
rybárov a technických pracovníkov Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP, 
š. p.) – jednotlivých odštepných závodov. V rámci týchto prác mnohé prekážky 
identifikované v predchádzajúcej etape prác boli preradené do nevýznamných, resp. 
neexistujúcich. Vzhľadom na veľký počet kandidátov na HMWB a AWB proces 
konečného vymedzenia nie je ukončený, v testovaní vodných útvarov na malých 
tokoch sa pokračovalo i v druhom plánovacom cykle. Z hľadiska dopadu na stav vôd 
boli jednotlivé kritériá zoskupené do troch hlavných skupín významných 
hydromorfologických zmien:  
a. narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov, 

b. narušenie priečnej spojitosti mokradí a inundácií s tokom a iné morfologické 
zmeny,  

c. hydrologické zmeny. 
V rámci skríningu hydromorfologických zmien bolo 724 vodných útvarov 
identifikovaných s významnými zmenami podľa kritéria č. 9 (hate, stupne). 
Identifikované priečne stavby boli v rámci testovania ďalej posudzované. Podrobný 
menovitý zoznam stavieb spolu so základnými identifikáciami (názov prekážky, tok, 
riečny kilometer, zabezpečenosť priechodnosti pre ryby, vlastník priečnej stavby, 
realizácia opatrenia k roku 2021, resp. časová výnimka a iné) je obsahom Prílohy 
8.4. k RSV uvedenej na www.vuvh.sk – odkaz na RSV. Na testovaných vodných 
útvaroch existuje v SÚP Dunaj 1 002 stavieb narúšajúcich pozdĺžnu kontinuitu tokov, 

http://www.vuvh.sk/
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z tohto počtu len 107 s funkčným rybovodom a v SÚP Visla 75 stavieb narúšajúcich 
pozdĺžnu kontinuitu tokov, z toho počtu len 10 s funkčným rybovodom. 
Na základe revízie/aktualizácie skríningu hydromorfologických vplyvov, ktorý bol 
vykonaný vo všetkých útvaroch povrchových vôd (prirodzených, HMWB a AWB) boli 
zistené v niektorých vodných útvaroch nové zmeny ich fyzikálnych charakteristík, 
najmä ako dôsledok realizácie malých vodných elektrární a/alebo opatrení na 
ochranu pred povodňami. Všetky nové zmeny a ich možný vplyv na ekologický 
stav/potenciál príslušných útvarov povrchových vôd boli predmetom expertného 
posúdenia a na základe výsledkov tohto posúdenia boli podrobené určovacím testom 
rovnakým postupom ako v prvom plánovacom cykle, avšak bez predbežného 
vymedzenia vodných útvarov ako HMWB. 
 

V rámci prvého určovacieho testu sa hodnotil vplyv každej z navrhnutých 
alternatív/kombinácií nápravných opatrení na:  

- špecifické užívanie vôd (ktorému slúžia realizované hydromorfologické zmeny 
na danom vodnom útvare – napr. protipovodňová ochrana, odbery vody 
z vodárenských nádrží na pitné účely a priame odbery z tokov, odbery vody na 
výrobu elektrickej energie (hydroelektrárne vrátane malých vodných 
elektrární), odbery vody na závlahy, zmiernenie pozdĺžneho sklonu a iné,  

- na širšie životné prostredie.  
Pri každom takomto individuálnom hodnotení sa zohľadnili všetky vyššie uvedené 
informácie. Ak sa týmto určovacím testom preukázalo, že navrhované nápravné 
opatrenia na dosiahnutie dobrého ekologického stavu (ďalej len GES) nebudú mať 
významný negatívny dopad na špecifické užívanie vôd alebo na širšie životné 
prostredie, vodný útvar bol vymedzený ako prirodzený. V prípade tých druhov 
užívania vôd, ktoré sú v zmysle platnej legislatívy vykonávané vo verejnom záujme 
(protipovodňová ochrana, odbery vôd pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou) 
bola uplatnená požiadavka, že nápravné opatrenie nemôže mať na dané užívanie 
vôd žiadny, prípadne len minimálny negatívny dopad (protipovodňová ochrana 
v extraviláne). Pri posudzovaní významnosti negatívneho dopadu navrhovaných 
opatrení na ostatné užívania vôd – odbery vody pre priemysel, poľnohospodárstvo 
(závlahy), energetiku (MVE) – sa brali do úvahy sociálno-ekonomické aspekty 
daného regiónu . Ďalej sa brali do úvahy:  
protipovodňová ochrana  

- miera priameho ohrozenia ochraňovaného územia (najmä ohrozenie životov a 
zdravia ľudí, možné škody na majetku)  

- územné/priestorové možnosti – intravilán/extravilán  
- majetkové usporiadanie pozemkov, napr. pre vytvorenie meandrov  

výroba elektrickej energie (hydroelektrárne)  
- porovnanie strát na výrobe elektrickej energie s prínosmi pre zlepšenie stavu 

vôd – pre veľké vodné elektrárne (Vážska kaskáda)  
urbanizácia – územné plánovanie (výstavba v blízkosti toku)  

- územné/priestorové možnosti – intravilán/extravilán.  
Prvým krokom pri konečnom vymedzovaní HMWB/AWB bolo spracovanie 
alternatívneho návrhu kombinácií (nápravných/zmierňujúcich) opatrení zameraných 
na zníženie environmentálnych dopadov jednotlivých fyzických úprav (priečnych 
stavieb, objektov na tokoch, brehových a dnových úprav a pod.), vrátane opatrení na 
úplné odstránenie fyzickej úpravy, pre každý vodný útvar podliehajúci procesu 
testovania s cieľom dosiahnuť dobrý ekologický stav. Výber najvhodnejšej 
kombinácie opatrení sa uskutočnil ich expertným posúdením (príslušnými 
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pracovníkmi OZ SVP, š.p. Banská Štiavnica) na základe reálneho stavu fyzických 
úprav zisteného terénnym prieskumom a podľa významnosti hydromorfologických 
zmien. V rámci týchto prác mnohé prekážky identifikované v predchádzajúcej etape 
(v rámci skríningu) boli preradené do nevýznamných resp. neexistujúcich. 
Alternatívny návrh kombinácií (nápravných/zmierňujúcich) opatrení na dosiahnutie 
dobrého ekologického stavu, aktualizovaný o reálne zistený stav fyzických úprav 
vrátane odporúčanej kombinácie opatrení, bol následne predmetom testovania 
s použitím (jedného a/alebo dvoch) určovacích testov. Pri testovaní jednotlivých 
vodných útvarov do ich hodnotenia vstúpili aj ďalšie informácie a údaje získané na 
základe fotodokumentácie z monitorovania bariér vykonanej Štátnou ochranou 
prírody SR, posudkov biológov vrátane rybárov/ichtyológov a zástupcov správy 
dotknutých chránených území (napr. národný park, chránená krajinná oblasť). Ako 
HMWB/AWB mohli byť vymedzené len tie vodné útvary, ktoré dosahovali zlý a veľmi 
zlý ekologický stav a od svojho prirodzeného stavu sa podstatne líšili (ich 
morfologické a hydrologické vlastnosti sa podstatne a trvalo zmenili). 
Pri hodnotení jednotlivých alternatív nápravných opatrení pre dosiahnutie GES sa 
tieto hodnotili najmä vo vzťahu k zabezpečeniu migrácie rýb. Vo vzťahu k ostatným 
prvkom biologickej kvality sa nehodnotili, nakoľko v súčasnosti nie sú k dispozícii 
potrebné výsledky, ktoré by preukázali aká je odozva ostatných biologických prvkov 
kvality na nové hydromorfologické zmeny (v dôsledku realizácie 
nápravných/zmierňujúcich opatrení). Priechodnosť vodného útvaru pre ryby bola 
preto hlavným kritériom pre zaradenie vodného útvaru medzi HMWB/AWB. Druhým 
kritériom pre zaradenie vodného útvaru do kategórie HMWB/AWB bola tzv. iná 
významná hydromorfologická zmena (napr. významné skrátenie toku, významné 
napriamenie toku, tvrdé opevnenie brehov na viac ako 50,0 %, atď.).  
Pokiaľ nebolo možné alebo reálne zabezpečiť priechodnosť vodného útvaru pre ryby, 
tento vodný útvar bol zaradený medzi HMWB/AWB. Ak bol vodný útvar síce 
priechodný pre ryby, ale boli splnené jedno alebo viac kritérií tzv. iných významných 
hydromorfologických zmien, potom bol na základe tohto druhého kritéria zaradený 
medzi HMWB/AWB.  
Vodné útvary so zmenenou kategóriou – z tečúcej vody na stojatú boli vzhľadom na 
výraznú hydromorfologickú zmenu automaticky pokladané za výrazne zmenené 
vodné útvary. 
 
4.2.3 Návrh programu opatrení  
Na spriechodnenie tokov a habitatov boli navrhované štyri druhy opatrení, a to:  

-  spriechodnenie funkčným rybovodom alebo biokoridorom  

-  prebudovanie existujúcich prekážok na sklzy alebo rampy 

-  zmena manipulačného poriadku, 

-  odstránene existujúcej stavby  

-  ostatné  
Počet navrhnutých opatrení v čiastkových povodiach SÚP Dunaj, SÚP Visla a celkom 
za SR podľa druhu opatrení je zatiaľ navrhnutých 253 rybovodov alebo biokoridorov, 
prebudovanie súčasných 534 stavieb na sklzy a rampy umožňujúce priechodnosť pre 
ryby, 7 diel odstrániť a v 23 prípadoch upraviť manipulačný poriadok. Počet opatrení 
nie je konečný – konečný stav bude známy po ukončení testovania kandidátov na 
HMWB a AWB (v ďalšom plánovacom cykle).  
Vzhľadom na financie bude realizácia opatrení rozložená na dlhšie časové obdobie –
 až do roku 2027. Ekonomické zdôvodnenie posunu realizácie opatrení do ďalšieho 
plánovacieho cyklu bolo formulované v úzkom kontakte s realizátorom opatrení, pri 
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zvážení všetkých možných dostupných zdrojov financovania. Do roku 2021 je 
navrhnutých na realizáciu 77 opatrení. Hlavným realizátorom opatrení je SVP, š. p., 
v minimálnom rozsahu iné subjekty: súkromní podnikatelia, vodárenské spoločnosti. 
V prípadoch opatrení, ktorých obstarávateľom alebo zodpovedným za realizáciu je 
SVP, š. p., sú spriechodnenie migračných bariér a ostatné navrhované opatrenia 
investíciami, na realizáciu ktorých finančnými zdrojmi môže byť štátny rozpočet, 
fondy EÚ, resp. iné fondy. 
 

4.2.4 Výsledky vymedzenia výrazne zmenených vodných útvarov  
Vodné útvary identifikované za kandidátov na HMWB, AWB sú považované za vodné 
útvary u ktorých hrozí riziko nedosiahnutia cieľov smernice k roku 2021 z dôvodu 
hydromorfologických zmien. Rizikovými zostanú i testované vodné útvary pokiaľ sa 
v nich nezrealizujú opatrenia navrhované v rámci procesu testovania. 
AWB a HMWB sú špecifickou kategóriou vodných útvarov s vlastným klasifikačným 
systémom a cieľmi, na ktoré sa vzťahuje iný druh výnimiek, v súvislosti 
s požiadavkou zabezpečovania určitých socio-ekonomických služieb, v procese 
určovania útvarov za výrazne zmenené alebo umelé. Klasifikačný systém pre AWB a 
HMWB sa síce opiera o hodnotenie ekologického stavu, avšak je prispôsobený 
redukovaným cieľom týchto vodných útvarov. Cieľom pre tieto vodné útvary je 
dosiahnutie aspoň dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu. 
Pre AWB a HMWB sa taktiež môžu nárokovať klasické výnimky – predĺženie 
termínov a iné. 
 

4.2.5 Politiky a prognózy vybraných kľúčových sektorov národného 
hospodárstva do r. 2021 súvisiacich s rybovodmi 
A) Politika v sektore Energetika  
Slovenská republika má podľa prílohy I Smernice 2009/28/ES o podpore využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení 
smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES, povinnosť zvýšiť využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie (ďalej len OZE) v pomere ku hrubej konečnej energetickej spotrebe 
zo 6,7 % v roku 2005 na 14 % v roku 2020. Táto požiadavka na zvýšenú výrobu a 
využívanie energie z obnoviteľných zdrojov predstavuje dôležitý krok smerom 
k splneniu potreby znižovať emisie skleníkových plynov a posilneniu energetickej 
bezpečnosti štátu.  
Podľa Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR (MHSR 2007) 
v Slovenskej republike je najviac využívaným obnoviteľným zdrojom na výrobu 
elektriny s dlhoročnou tradíciou vodná energia, ktorá pokrýva vyše 98 % výroby 
elektriny z OZE. Využitie hydroenergetického potenciálu je približne 57%. Potenciál 
vhodný pre malé vodné elektrárne je však využitý len na 25 %. Vodná energia bude 
mať však aj naďalej pomerne významný podiel na výrobe elektrickej energie z OZE 
tým, že sa budú modernizovať, rekonštruovať a budovať nové vodné elektrárne.  
Zvýšenie využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska pri 
výrobe elektrickej energie z OZE v súlade s cieľmi vytýčenými v Stratégii energetickej 
bezpečnosti SR a ďalších relevantných dokumentoch Slovenská republika musí 
zabezpečiť výstavbou malých vodných elektrárni, nakoľko lokality vhodné pre 
umiestňovanie veľkých vodných elektrární sú v súčasnosti už hydroenergeticky 
využívané, resp. v štádiu príprav a výstavby, pri súčasnom zohľadnení 
environmentálnych aspektov (so zameraním najmä na chránené územia NATURA 
2000) a princípov trvalo udržateľného rozvoja. Táto skutočnosť naznačuje, že do 
roku 2020 možno očakávať ich dynamickejší rozvoj (najmä malých vodných 
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elektrární). Výroba elektrickej energie z vodnej energie môže mať v závislosti od typu 
vodnej elektrárne (derivačná, prietoková, akumulačná alebo prečerpávacia vodná 
elektráreň), technickej veľkosti, spôsobu prevádzky a jej umiestnenia negatívny vplyv 
na vodnú ekológiu, prírodné prostredie a ekosystémy. V 1. pláne manažmentu 
správneho územia povodia Dunaja bola hydroenergetika identifikovaná ako jedna 
z hlavných príčin hydromorfologických zmien, straty spojitosti a významných 
negatívnych vplyvov na populácie rýb. Avšak nie každá vodná elektráreň musí mať 
nutne za následok zhoršenie ekologického stavu podľa RSV.  
Medzi možné kľúčové dopady ďalšieho rozvoja vodných elektrární podľa Hlavných 
zásad udržateľného rozvoja hydroenergetiky v povodí Dunaja (ICPDR 2013) možno 
zaradiť: 
1. prerušenie pozdĺžnej kontinuity toku, čo vedie k významným nepriaznivým vplyvom 
na vodné spoločenstvá v riekach. Migrujúce druhy, obzvlášť ryby, sú ovplyvnené 
fragmentáciou svojich biotopov,  
2. zmena hydromorfológie toku. Morfologická degradácia ovplyvňuje nielen zloženie 
prírodných štrukturálnych prvkov, stratu dynamických hydrologických procesov a 
transport sedimentov, ale môže tiež spôsobiť zásadné zmeny typu vodného toku 
alebo kategórie povrchových vôd,  

3. pokles rýchlosti prúdenia môže vyústiť do zvýšenia teploty vody, zníženia 
koncentrácie kyslíka, zníženia samočistiacej schopnosti, zvýšenia usadzovania 
jemných sedimentov v úsekoch rieky ovplyvnených vzdutím, rovnako ako aj do 
narušeného odtoku splavenín a transportu sedimentov, čo vedie k erózii a procesom 
prehlbovania dolu prúdom v úseku ovplyvnenom vzdutím. Rad vzdutí (séria vodných 
elektrární) má silné kumulatívne účinky na vodný ekosystém celého (čiastkového) 
povodia, 

4. nedostatočný ekologický prietok v dotknutých úsekoch, čo môže mať celý rad 
vplyvov na riečnu ekológiu, a to najmä homogenizáciu charakteru toku a degradáciu 
prostredia, narušenie kontinuity pre migrujúce druhy rýb a zmeny prirodzených 
teplotných podmienok,  

5. špičkovanie, ktoré je spôsobené najmä veľkými vodnými elektrárňami v kombinácii 
s nádržou, môže mať vážne ekologické dôsledky na rieku. V závislosti od rýchlosti 
vypúšťania môžu byť bentické bezstavovce a tiež mladé a malé ryby odplavené 
prúdom, čo má za následok decimovanie bentickej fauny, zníženie rybej biomasy a 
tiež zmenu v štruktúre rybích populácií. Po skončení špičkovania môžu bentické 
bezstavovce a ryby uviaznuť v kalužiach, ktoré by mohli neskôr vyschnúť, takže 
živočíchy buď zahynú, alebo sa stanú ľahkou korisťou pre predátorov.  
 
4.2.6 Neistoty v pláne Slovenska pre druhý plánovací cyklus súvisiace 
s rybovodmi 
Napriek pokroku v porovnaní s prípravou 1. vodného plánu Slovenska je potrebné 
konštatovať nasledovné neistoty:  

- neukončené testovanie vodných útvarov – kandidátov na HMWB,  
- monitorovanie ichtyocenóz sa uskutočnilo v limitovanom počte vodných 

útvarov. 

 
Ďalšie podrobné doplňujúce informácie, mapy a tabuľky uvedené v druhom 
plánovacom cykle Vodného plánu Slovenska sú dostupné na www.vuvh.sk/rsv. 
 

http://www.vuvh.sk/rsv
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Príloha č. 5 
Spoločné riešenia v povodí Dunaja 
V povodí Dunaja pracuje v rámci Dohovoru o ochrane Dunaja International 
Commision for the Protection of the Danube River (Medzinárodná komisia pre 
ochranu Dunaja, ďalej len ICPDR). ICPDR v rámci cezhraničnej spolupráce vo 
vodnom hospodárstve zabezpečuje koordináciu implementácie RSV na úrovni celého 
povodia Dunaja. V súlade s požiadavkami tejto smernice bol vypracovaný a v roku 
2009 schválený všetkými krajinami Dohovoru prvý plán manažmentu povodia Dunaja 
Danube River Basin Management Plan (ďalej DRBM Plan), ktorý okrem iného zahŕňa 
vo svojich prílohách dokumenty, týkajúce sa nápravy narušenia pozdĺžnej kontinuity 
riek a habitatov. V technickej správe (Technical paper on measures for ensuring fish 
migration at transversal structures 1st draft) sú uvedené výsledky posúdenia 
vykonávaného v priebehu 1st Danube River Basin Managment Plan (ďalej DRBM 
Plan). Na Dunaji a jeho hlavných prítokoch je identifikovaných viac ako 900 narušení 
kontinuity toku, ktoré vyplývajú z rôznych projektov v oblasti infraštruktúry, ako sú 
protipovodňové opatrenia, energetika alebo plavba. Okrem priečnych stavieb/ 
prekážok na hlavných tokoch je ich veľké množstvo aj na menších riekach povodia 
Dunaja. Na základe metodiky uvedenej v prílohe 18 DRBM Plan – Ecological 
priorisation of measures to restore river and habitat continuity in the Danube River 
Basin (ďalej DRB) (Ekologické priority opatrení na obnovenie kontinuity toku v povodí 
rieky Dunaj) bola vypracovaná mapa 5.1 (MAP 28) návrh priorít riešení narušenia 
kontinuity toku. 
 

 
Mapa 5.1 Prioritné riešenia narušenia kontinuity toku povodia rieky Dunaj (http://www.icpdr.org) 

Na výreze mapy (Mapa 5.2) je vidno, že na našom území sa okrem prekážok 
s vysokou a strednou prioritou odstránenia nachádza jedna priečna prekážka 

http://www.icpdr.org/
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s najvyššou prioritou odstránenia nepriechodnosti (VD Gabčíkovo). Metóda uvedená 
v prílohe 18 DRBM Plan, vychádza z nasledovných hlavných kritérií: 

1) kvalita úseku (hydrologické a ekologické parametre) 
2) dĺžka úseku (uprednostnenie dlhších úsekov) 
3) priorita z hľadiska druhov a zloženia rýb (ohrozené druhy) 
4) migračný index. 

Jednou zložkou výpočtového vzorca je aj použitie EFI+ (European Fish Index). 
Poznámka: Pre slovenské podmienky bol vytvorený Slovenský ichtyologický index (FIS), ktorý nie je 

zahrnutý do uvedenej metodiky.  

 
Mapa 5.2 Prioritné riešenia narušenia kontinuity toku povodia rieky Dunaj  – detail SR z mapy 5.1                                 
(http://www.icpdr.org)  
Vysvetlivky k mape 5.2:  
červený krúžok            – najvyššia priorita 
pomarančový hrúžok   – veľmi vysoká priorita 
žltý krúžok                   – vysoká priorita 
zelený krúžok              – stredná priorita 
modrý krúžok              – malá  priorita 
fialový krúžok              – bez priority 

 

V súvislosti s rybovodmi sa ICPDR zoberá aj migráciou jesetera v povodí rieky 
Dunaj. V metodike uvedenej v prílohe 19 k Postupným krokom ohľadne obnovenia 
migrácie jestera v povodí rieky Dunaj (DRBM Plan – Step-by-step approach 
regarding sturgeon migration in the DRB) sa okrem postupných krokov k potrebnému 
spriechodneniu vodného diela Železné vráta 1 a 2 na dolnom úseku Dunaja uvádza 
aj spriechodnenie stredného úseku na vodnom diele Gabčíkovo.  
Pre potreby riešenia narušenia kontinuity toku povodia rieky Dunaj vypracovala 
pracovná skupina ICPDR dokument s názvom Measures for ensuring fish migration 
at transverse structures (Opatrenia pre zaistenie migrácie rýb cez priečne stavby), 
z ktorého bolo čepané aj pri tvorbe tejto metodiky. 
 
Ďalšie podrobné doplňujúce informácie, podporné metodiky, mapy a tabuľky sú 
uvedené na http://www.icpdr.org 

http://www.icpdr.org/
http://www.icpdr.org/
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Príloha č. 6  
Hydrologické údaje o hlavnom toku 
  
6.1. Charakteristické štatistické prietoky hlavného toku P6 - 1 
6.2. Identifikácia vábiacich prúdov v hlavnom toku pod migračnou bariérou 
       pre určenie vstupu do rybovodu 

P6 - 2 

6.3. Stanovenie zostatkového prietoku na migračných bariérach s odberom  
       vody 

P6 - 5 

6.3.1 Stanovenie veľkosti zostatkového prietoku P6 - 5 
6.3.2 Súvislosti s navrhovaním rybovodov  P6 - 6 
6.4. Spriechodnenie ochudobneného toku pod migračnými bariérami  
       derivačnej MVE 

P6 - 6 

6.5. Príklady stanovenia trvalých prietokov rybovodov na vybrané toky SR P6 - 7 
 
►Navrhovanie rybovodov je vždy potrebné prispôsobiť aj hydrologickým 
charakteristikám hlavného toku – najmä veľkosti rieky (jej prietoku, ako aj jej 
výslednej šírke v mieste zrealizovanej migračnej bariéry), kolísaniu prietokov 
v priebehu roka, aj hydraulickým charakteristikám – očakávaným vábiacim prúdom 
v hlavnom toku pod migračnou bariérou. 
6.1. Charakteristické štatistické prietoky hlavného toku  
Sú potrebné na porovnanie prietoku rybovodu (Qryb) a hlavného toku v priemerných, 
ale aj extrémnych málovodných alebo povodňových situáciách. Treba totiž eliminovať 
vplyvy týchto extrémnych stavov hlavného toku na funkčnosť rybovodu (zosilnenie 
alebo zoslabenie výtokového vábiaceho prúdu aj doplnkových vábiacich signálov, 
ovplyvnenie množstva vtekajúcej vody do rybovodu, dokonca deštrukcia vnútra 
rybovodu a pod.). Pomocou nich sa určuje aj návrhový interval pre funkčnú 
prevádzku rybovodu. 

Tieto charakteristiky vypracováva SHMÚ a sú vždy uvedené v technickej správe 
projektovanej vodnej stavby v tabuľke m-denných prietokov a n-ročných prietokov. 

Vysvetlenie terminológie: 

Hydrologický rok sa počíta od 1.11. do 31.10. nasledujúceho roku.  
Pre vodné toky platia podľa STN 75 1400 nasledovné kvantitatívne hydrologické 
charakteristiky potrebné k určeniu návrhového intervalu prevádzky rybovodu: 

Q355 [m3.s-1] – priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený počas 
355 dní v roku za referenčné obdobie najmenej dvadsiatich rokov (1961–2000)  

  Q330 [m3.s-1] – priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený počas 
330 dní v roku za referenčné obdobie najmenej dvadsiatich rokov (1961–2000) 

Nízke prietoky rieky Q355 až Q330 sú spravidla typické pre jesenný neresový ťah 
pstruha potočného 

  Q60, resp. Q180 [m3.s-1] – priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený 
počas 60, resp. 180 dní v roku za referenčné obdobie najmenej dvadsiatich rokov 
(1961–2000)  

  Qa [m3.s-1] – dlhodobý priemerný prietok za referenčné obdobie najmenej 
dvadsiatich rokov (1961–2000). 

Nadpriemerné až vysoké prietoky rieky Q180 až Q90, resp. Qa sú spravidla typické 
pre jarné neresové ťahy všetkých ostatných migrantov v slovenských riekach. 

Minimálny zostatkový prietok – Slovenský vodohospodársky podnik (ďalej SVP) 
má pre minimálny prietok zavedený názov minimálny bilančný prietok, ktorý označuje 
ako MQ. Vo vodnom zákone č. 364/2004 Z. z. a jeho neskorších zmien a doplnkov 
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v § 21 odst. 7 písmeno a) je definovaný ako prietok vody v celom vodnom toku, ktorý 
ešte umožňuje všeobecné užívanie povrchových vôd a zabezpečuje funkcie vodného 
toku a zachovanie vodných ekosystémov v ňom (ďalej len „minimálny zostatkový 
prietok“), v legislatíve uvádzaný pod skratkou MZP. Podľa technickej normy sa MZP 
volí hodnotou Q355, čo je 355-ty prietok z 365 denných prietokov zoradených 
zostupne (graf. č. 6.1). 

 
Graf č. 6.1 
 

6.2. Identifikácia vábiacich prúdov v hlavnom toku pod migračnou bariérou 
       pre určenie vstupu do rybovodu 
 

Kvôli návrhu umiestnenia vstupu rýb do rybovodu (teda dolného výtoku 
z rybovodu) je potrebné identifikovať hlavné vábiace prúdy v hlavnom toku pod 
migračnou bariérou.  

Najviac rýb potrebuje prekonať migračnú bariéru počas neresového 
(rozmnožovacieho) ťahu. Vtedy ich migračný pud tlačí jednoznačne len hore prúdom. 
Prúd môže cez priečnu bariéru pretekať buď celoplošne (napr. ponad hať) alebo 
koncentrovane (napr. cez turbíny MVE), čo sa v priebehu roka môže kvôli kolísaniu 
prietokov aj kombinovať.  

Pre navedenie rýb do rybovodu je jednoduchšia situácia pri koncentrovanom 
pretekaní bariéry. Vtedy vieme s najväčšou pravdepodobnosťou predpovedať líniovú 
zónu, ktorou budú ryby pri migrácii plávať – budú to okraje hlavného prúdu, 
vytekajúceho z bariéry (čo je najfrekventovanejšia trasa rýb migrujúcich k bariére). 
Napríklad v prípade MVE bude celý prietok rieky vytekať (okrem cca 
90 najvodnatejších dní v roku) jedine od turbín MVE, takže do stojatej vody pod 
haťou bude vytekať akoby z bočného kanála. (Len cca 90 najvodnatejších dní v roku 
bude malá časť prietoku rieky prepadať a odtekať aj od haťových polí, čo vtedy bude 
časť rýb mýliť a lákať aj týmto nepriechodným smerom.) Počas väčšiny jesenného 
neresového ťahu pstruhov ako aj počas väčšiny jarného neresového ťahu ostatných 
migrantov bude teda migračný pud tlačiť ryby jednoznačne hore jediným prúdom – 
z rieky do výtoku z turbín MVE, kde im búrlivá voda nedovolí pokračovať ďalej. Ryby 
budú hľadať ľahšiu cestu v tesnom okolí výtoku zo saviek turbín. Po opakovaných 
pokusoch budú z odtokového koryta pod MVE vyplavované naspäť do koryta rieky, 
kde budú vyčerpané oddychovať pri brehu nad aj pod výtokom alebo blúdiť v ešte 
pokojnejšej vode pod bariérou hate (zhromažďovacie miesto) a hľadať inú, pomalšiu 
prúdnicu („priechodnejšie rameno“ rieky) pre pokračovanie svojej migrácie. 
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►Ryby migrujúce počas neresových ťahov zásadne proti hlavnému prúdu (po jeho 
pomalších okrajoch) musia teda tesne pod migračnou bariérou pri plávaní 
„naraziť“ na prúd vytekajúci z rybovodu. Preto je vhodné pri projektovaní 
spriechodnenia migračnej bariéry vypracovať 2D hydraulický matematický model 
rýchlostí a smeru vektorov prúdenia vody pod migračnou bariérou. 
►Z modelu sa musia dať určiť hlavné vábiace prúdy v hlavnom toku pod migračnou 
bariérou – budú to spravidla pomalšie okraje najrýchlejších prúdnic v tesnej 
blízkosti migračnej bariéry, do ktorých treba zaústiť výrazný výtok z rybovodu. 
Preto musí výstup z hydraulického modelu obsahovať jednak vektory (smery) 
prúdenia (označené šípkami), jednak rozloženie rýchlosti prúdenia vody v hlavnom 
toku (vyznačené farbou), a to od priečnej migračnej bariéry až do vzdialenosti 
niekoľko desiatok metrov pod ňou. 
Nasledujúce dva obrázky č. 6.1 a 6.2 sú príkladom 2D hydraulického matematického 
modelu s vyobrazením rýchlostí prúdenia vody a smeru (vektorov) prúdenia pod 
migračnou bariérou s MVE (koncentrovaný výtok z VE Obříství na Labe, kde sú 
okrem rýchlostného poľa znázornené aj oddychové miesta niektorých druhov 
migrujúcich rýb) a bez MVE (čiastočne koncentrovaný prepad cez vzdúvací prah na 
Vltave nad Karlovým mostom v Prahe).  
 

 
Obr. 6.1 Pozícia rýb pod prekážkou – VD Obříství (Labe) (podľa Slavík 2012 a Envisys s.r.o) 
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Obr. 6.2 Staroměstský jez (Vltava) – príklad rýchlostného poľa v podhatí šikmej pevnej hate (podľa 
Slavík 2012 a Envisys s.r.o.) 
 

►Pri nových projektoch treba navrhovať výtok z MVE čo najbližšie pod migračnou 
bariérou, najlepšie v jednej línii s migračnou bariérou. V prípade nevhodne 
posunutého výtoku z MVE môže pri veľkých prietokoch rieky (napr. Q30d) vznikať 
pozdĺž celej hate prúd prepadajúcej vody, nevhodne vábiaci ryby k nepriechodnej 
bariére; pri najmenších prietokoch rieky (napr. Q355d) tu naopak môže zanikať 
(rozplývať sa) hlavný vábiaci prúd od turbín, takže ryby ľahšie zablúdia pod 
nepriechodnú hať (pozri aj obrázok č. 44 v prílohe č. 9 – MVE Šalková). 
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Obr. 6.3 Staroměstský jez (Vltava) – príklad rýchlostného poľa v podhatí šikmej pevnej hate (podľa 
Slavík 2012 a Envisys s.r.o.) 

►Hydraulický model rýchlostí prúdenia vody (s vyobrazením vektorov) sa zhotovuje 
pomocou dvojrozmerného matematického modelu, ktorý je schopný zachytiť vplyvy 
zakrivenia trasy koryta i pôdorysného a výškového usporiadania objektov.  
►Výsledné rýchlostné polia treba premietnuť do ortofotomapy alebo do pôdorysu 
rieky s migračnou bariérou, farebnými odtieňmi vyznačiť intervaly rýchlostí prúdnic, 
šípkami smery prúdnic.  
►Rýchlostné polia treba urobiť pre reprezentatívne prietoky: buď pre maximálny a 
minimálny návrhový prietok (napr. Q60 a Q355) alebo pre „jarný“ návrhový prietok 
(stredná úroveň priemerných stavov za bežný apríl, máj, jún), v prípade zastúpenia 
pstruhov aj rýchlostné polia pre „jesenný“ (októbrový–novembrový) návrhový prietok.  

Výtok z rybovodu treba zaústiť tesne pod migračnú bariéru do okraja 
najvýraznejšieho prúdu počas vodných stavov, ktoré sa vyskytujú 
v najfrekventovanejšom migračnom období návrhových druhov rýb (ktoré určí 
ichtyológ vo svojom vyjadrení alebo správe).  
 
6.3. Stanovenie zostatkového prietoku na migračných bariérach s odberom 
vody 
► Pri derivačných MVE alebo iných odberoch, ktoré odoberajú väčšinu vody 
z toku na jeho dlhom úseku, je vhodné prevádzať cez koryto rybovodu celý 
biologicky potrebný zostatkový prietok. V takýchto prípadoch sa zostatkový 
prietok ochudobneného koryta toku rovná prietoku rybovodu Qryb.  
 
6.3.1 Stanovenie veľkosti zostatkového prietoku 
► Veľkosť zostatkového prietoku stanoví príslušný orgán štátnej správy vôd. Podľa 
zákona č. 364/2004 Z. z. a jeho neskorších zmien a doplnkov § 21 odstavec (7) 
„orgán štátnej vodnej správy je viazaný pri povoľovaní odberu ... vôd z vodného toku 
prietokom vody v celom vodnom toku, ktorý ešte umožňuje všebecné užívanie 
povrchových vôd a zabezpečuje funkcie vodného toku a zachovanie vodných 
ekosystémov v ňom“. 
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6.3.2 Súvislosti s navrhovaním rybovodov  
► MQ (vrátane Qrybovodu) musí mať pri rozdeľovaní prietokov prioritu pred 
odberom do derivačnej MVE. Preto treba na jej rozdeľovacom objekte 
požadovať také riešenie, aby prietok rieky gravitačne prepadal prioritne do 
nižšie položeného otvoru pre predpísaný zostatkový ichtyologický prietok, až 
pri jeho zaplnení by sa začal gravitačne prelievať aj k turbínam MVE.  
► Ichtyologicky vyhovujúci minimálny zostatkový prietok MQ, stanovený 
v manipulačnom poriadku orgánom životného prostredia, by mal zohľadňovať aj 
potreby zachovania podmienok pre migráciu a udržanie populácií pôvodných druhov 
rýb a potreby rybárskeho hospodárenia v ochudobnenom úseku toku.  
► Vo vodoprávnom rozhodnutí treba vždy uviesť zostatkový prietok MQ, a to nielen 
ako relatívnu, ale aj ako pevnú číselnú hodnotu trvalého prietoku. V rámci MQ treba 
stanoviť aj pevnú číselnú hodnotu trvalého prietoku pre budúci rybovod 
spriechodňujúci bariéru rozdeľovacieho objektu vody. Biologicky najlepším riešením 
je prepúšťať celý zostatkový prietok MQ do ochudobneného koryta toku pod MVE 
cez koryto adekvátne rozšíreného veľkorozmerného rybovodu.  
► Do vodoprávneho rozhodnutia je potrebné aj zapracovanie sankcie pre prípad 
nedodržania ichtyologických limitov na odber vody. 
► Vzhľadom na postupnú zastaranosť v minulosti stanovených minimálnych 
zostatkových prietokov (meniace sa hydrologické pomery, a tým aj absolútne hodnoty 
minimálnych zostatkových prietokov, ako aj meniace sa spoločenské kritériá na 
ochranu prírody či na energetický a environmentálny význam MVE) bude potrebné 
požadovať aktualizáciu stanovených MQ (resp. tej časti prirodzených nízkych 
prietokov, z ktorých by už MVE nemala odoberať vodu) aspoň pri významných 
hydrologických zmenách na toku alebo pri vydávaní nového povolenia na odber. 

 
6.4. Spriechodnenie ochudobneného toku pod migračnými bariérami 
derivačnej MVE 

Napriek chybným predstavám o migračnej bezproblémovosti derivačných MVE tu 
spravidla vznikajú 3 druhy zastavenia protiprúdovej migrácie. 
1. Vlákanie migrujúcich rýb do „slepej uličky“ v odtokovom kanáli pod MVE, ktorý je 
vždy zaústený do pôvodného toku oveľa skôr, než sa ryby dostanú k rybovodu. Ryby 
migrujúce proti hlavnému prúdu hore tokom sem zláka mohutný výtok z odtokového 
(„odpadového“) kanála pod MVE, no po preplávaní krátkej vzdialenosti tu narazia na 
búrlivý, a teda nepriechodný výtok z turbín. Hore pôvodným korytom toku, v ktorom 
už tečie proti rybám len zostatkový prietok MQ, pokračuje často len malá časť rýb.  
► Ku spriechodneniu ochudobneného toku pod migračnými bariérami s odberom 
vody preto nevyhnutne patrí aj zamedzenie vstupu migrujúcich rýb do 
odtokového koryta pod MVE trvalým nainštalovaním hustých hrablíc, ktoré 
musia vytvoriť nepriechodnú bariéru. Svetlosť hrablíc (teda šírka medzier medzi 
jednotlivými prútmi) môže byť najviac 25 mm.  

Od hustých hrablíc má ďalej hore pôvodným tokom ryby viesť koncentrovaný prúd, 
vytekajúci od najbližšieho balvanitého prahu, vytvoreného podľa nasledujúceho 
bodu.  
2. Ryby, ktoré pokračujú v plávaní pôvodným tokom proti prúdu MQ, môžu naraziť 
na úsek so široko rozliatym a extrémne plytkým prietokom MQ, ktorý im neumožní 
fyzicky preplávať plytčiny vzniknuté kvôli odberu do MVE, čomu treba predísť už pri 
povoľovaní a výstavbe derivačnej MVE.  

Pri väčšine zostatkových prietokov spravidla nastáva situácia, že priemerná 
hĺbka vody v ochudobnenom koryte toku by bola dostatočná pre migráciu bentosu, 
rybej mlade aj menších druhov rýb, nie je však priaznivá pre migráciu a prežívanie 
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väčších rýb. Preto treba podporiť v ochudobnenom úseku toku vytváranie hlbších 
miest spojených súvislou hlbšou prúdnicou – budú to tzv. refúgiá, umožňujúce 
vodným organizmom úkryt a prežívanie v nepriaznivo plytkom prostredí.  
► Najúčinnejším spôsobom je vytvorenie obojstranných balvanitých výhonov 
(vyvýšených dnových prahov, prerušených v strede alebo striedavo smerom ku 
okrajom), ktoré vytvoria v ochudobnenom koryte sústavu ichtyologicky dostatočných 
hlbočín – jednak vzdutia s prúdiacou vodou (rybie tône) nad každým výhonom, 
jednak prúdiacu hlbočinu vymytú pod každou priechodovou medzerou 
medzi priečnymi balvanitými výhonmi.  

 – Výhony musia výrazne prevyšovať terajšie dno – o cca 20 – 30 cm pri 
potokoch, o 40 – 50 cm pri malých riekach, pri veľkých riekach adekvátne viac.  

 – Priechodová a prietoková medzera medzi obojstrannými výhonmi má byť tak 
široká a hlboká, aby zavzdula hladinu v toku pri stanovenom zostatkovom prietoku, 
zároveň musí spĺňať limity minimálnej šírky a hĺbky prietokovej štrbiny v prepážke 
bazénového rybovodu (tabuľka z článku 3.5.2).  

 – Rozstup výhonov má byť taký, aby vytvorené zavzdutia tvorili aspoň polovicu 
dĺžky toku.  

 – Výhony treba navrhnúť a zrealizovať tak, aby ich nezničili bežné prietoky. Môžu 
to byť napr. línie čiastočne zakopaných balvanov, presypaných menšou kamennou 
frakciou a štrkom.  

 – V prípade požiadavky SRZ Rada Žilina na celoplošné zväčšenie hĺbky vody 
v ochudobnenom úseku toku bude potrebné dvojnásobné zahustenie výhonov 
rovnakej výšky 30 – 40 cm. Alternatívnou možnosťou je navrhnúť menej výhonov, ale 
s dvojnásobným prevýšením – v tomto prípade by však bolo treba doriešiť 
priechodnosť pre ryby v medzere dolného výhonu, kde priepad vody cez „štrbinu“ by 
nemal mať prevýšenie väčšie ako určuje tabuľka v článku 3.5.2.  
► Protipovodňová ochrana však nesmie byť porušená ani výškou výhonov, ani 
dvíhaním dna, inak treba navrhnúť a súčasne s rybovodom zrealizovať aj 
protipovodňové brehové hrádze (čo nie je vždy pozemkovo reálne). 
► V prípade, že má byť ochudobnená evidentne nevhodná prizmatická alebo 
„dláždená“ úprava koryta v napriamenom úseku toku, kde sa nepredpokladá 
možnosť postupného vývinu hlbočín, je vytvorenie sústavy kaskádovitých vzdutí 
nutné vždy! 

3. K tretiemu zastaveniu protiprúdovej migrácie pri derivačnej MVE môže dôjsť na 
samotnom priečnom odbernom prahu, vzdúvajúcom a odrážajúcom vodu pôvodného 
toku do prívodného kanála k derivačnej MVE. Tento prah (vysoký od pol metra pri 
potokoch po niekoľko metrov pri riekach a vždy prehradzujúci celý tok) je potrebné 
spriechodniť rybovodom podľa článku 3 – najlepšie niektorým celokorytovým typom.  
► Biologicky najlepším riešením je prepúšťať celý zostatkový prietok MQ do 
ochudobneného koryta toku pod MVE cez koryto veľkorozmerného rybovodu – 
teda celý zostatkový prietok treba využiť na zavodnenie rybovodu. 
 
6.5. Príklady stanovenia trvalých prietokov rybovodov na vybrané toky SR 
Grafické príklady sú uvedené len ako ilustratívne, neznamená to, že na danom profile má byť MVE. 
Ide o grafické zobrazenie podielu navrhovanej hodnoty prietoku v rybovode (zelenou) voči celkovým 
priemerným prietokom hlavného toku – denným, resp. mesačným (svetlomodrou).  
Ilustračné grafy pre rôzne veľkosti tokov – hydrologické dáta sú z plánov manažmentu povodí (zdroj 
www.vuvh.sk – Rámcová smernica o vode). 
 
 
 
 

http://www.vuvh.sk/
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Graf č 6.1 profil Hosťovce tok Bodva: Qa < 5 m3s-1  Qa = 4,48 m3s-1 => Qrybovod = 0,448 m3s-1 (10 % 
z Qa) 

 
 
Graf č. 6.2 profil Hanušovce tok Topľa: Qa > 5 m3s-1  Qa = 8,2 m3s-1 => Qrybovod = 0,5 m3s-1  

 
 
Graf č. 6.3 profil Chmelnica tok Poprad: Qa > 10 m3s-1  Qa = 14,8 m3s-1 => Qrybovod = 0,8 m3s-1  

 



 

P 6 - 9 

 

Graf č. 6.4 profil Č. Kláštor tok Dunajec: Qa > 20 m3s-1  Qa = 29,8 m3s-1 => Qrybovod = 1 m3s-1  

 
 
 
Graf č. 6.5  profil Ižkovce tok Laborec: Qa > 50 m3s-1  Qa = 51,8 m3s-1 => Qrybovod = 1,5 m3s-1 

 
 
Graf č. 6.6 profil Šaľa tok Váh: Qa > 100 m3s-1  Qa = 141,962 m3s-1 => Qrybovod = 2,0 m3s-1 
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Graf č. 6.7 profil Bratislava tok Dunaj: Qa > 200 m3s-1  Qa = 2061 m3s-1 => Qrybovod = 2,5 m3s-1 
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Snaha využívať vodné prostredie ako zdroj energie sprevádza celé ľudské dejiny. Už 
v mezolite praveký človek používal k lovu migrujúcich rýb ploty a koše z prútia, 
ktorými prehradil rieku. Tieto rybie pasce však nemali na prostredie tečúcich vôd 
žiadny vplyv.  
V poslednom storočí však trvalé prekážky v tokoch začali zreteľne ovplyvňovať voľný 
pohyb rýb, z ktorých mnohé napokon z riek postupom času vymizli. Mnohokrát boli 
izolované cenné úseky riek, kde sa ryby rozmnožujú a odkiaľ sa potom môžu šíriť 
oboma smermi do celého povodia. Zo Slovenska poznáme príklady lososa, vyzy a 
ťažného jesetera ruského, ktoré zo slovenských riek v priebehu minulého storočia 
vymizli. V súčasnosti je vplyvom civilizácie ohrozený výskyt aj existencia úhora 
európskeho. Príklady trvalých migračných prekážok sú všeobecne známe a patria 
k nim priehradné nádrže, vysoké hate, a riečne úseky, odkiaľ je nadmerne odoberaná 
voda. Obnovenie priechodnosti dlhoročne izolovaných úsekov pre migrujúce 
organizmy je jedným z kultúrnych prejavov spoločnosti s vysokou úrovňou 
ekologickej politiky. Treba si uvedomiť, že migrácia neznamená len pohyb veľkých 
rýb na neresiská, ale tiež presuny druhovo a veľkostne špecifických zložiek 
spoločenstiev za potravou a úkrytom.  
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Optimálnu funkciu rybovou charakterizujú Cowx a Welcome (1998) v nasledujúcom 
(prevzatom) texte: "Rybovod by mal byť ľahko prekonateľný pre všetky migrujúce 
druhy, vrátane menej schopných plavcov. V rybovode by mali byť úkryty pre 
odpočinok vzhľadom k vysokým rýchlostiam prúdenia. Rybovod by mal byť plne 
funkčný celý kalendárny rok za rôznych prietokov, teploty a nasýtenie vody kyslíkom. 
Musí umožniť návrat rýb na pôvodné pozície, ak boli znesené po prúde záplavovou 
vlnou. Rybovod by mal tiež poskytovať úkryt a priestor lokálne obvyklému množstvu 
migrujúcich rýb počas reprodukčných alebo potravných migrácií.“  
Ako najnovšie uvádzajú Quigley a Harper (2006), moderné poňatie priestupnosti 
prekážok pre migrujúce ryby je založené na tzv. No Net Loss (NNL) koncepte. Ten 
udáva, že účinné opatrenia musia na toku zabezpečiť pôvodnú produkciu rýb, a teda 
úplnú obnovu ekosystému.  
V poslednej dobe je spomenutá aj transparentnosť roztriešteného toku pre pohyby 
pôvodných druhov rýb (Castro – Santos et al., 2009). Transparentnosť rybovodu 
znamená prekonanie priečnej prekážky bez zdržania, strát energie, stresu, zranenia 
a iných negatívnych vplyvov, znižujúcich pohodu rybieho jedinca.  
 
7.1 Ryby  
Ryby sú vodné stavovce s premenlivou teplotou tela dýchajúce celý život žiabrami, 
ktoré sa pohybujú pomocou tela i plutiev. Ich kostra je viac alebo menej skostnatená. 
Telo ryby je tvorené z troch hlavných častí – hlavy, trupu a chvosta. Časť hlavy pred 
očami sa nazýva rypák (rostrum). Hranicou hlavy sú zvyčajne žiabrové viečka, trup 
siaha najčastejšie po análny otvor a časť po chvostovú plutvu tvorí chvost. Tvar tela 
môže byť veľmi rozdielny a závisí od charakteru vodného prostredia, v ktorom daný 
druh ryby žije, a spôsobu života. Vretenovitý tvar tela prezrádza dobrých a vytrvalých 
plavcov (pstruh, čerebľa). Pre ryby žijúce v stojatých alebo pomaly tečúcich vodách 
je charakteristické z bokov stlačené telo (karas, pleskáč). Ryby, ktoré žijú pri dne, 
majú stlačené telo z hornej časti (hlaváče, sumec). Niektoré druhy sa však vyznačujú 
špecifickým tvarom (úhor).  
Podrobnejšie anatomické informácie o rybách: Mužík et al. (2010) 

 

7.2 Biológia ryby z pohľadu rýchlosti plávania  
7.2.1 Svalstvo rýb 

 

Obr. 7.9 Rozloženie svaloviny 1 – svaly čeľustí, 2,3,4, – svaly plutiev, 5 – veľký bočný sval,  

                                                 6 – chrbtový sval, č – červená svalovina, b – biela svalovina 

Svalstvo rýb sa člení na svaly hlavy, trupu a telových orgánov. Najvýznamnejší pre 
pohyb rýb je chvostový priečny sval a bočný sval trupu, tvorený z myomér v tvare 
ležatého písmena W. Svaly trupu a chvosta sú segmentované, jeho jednotlivé 
oddiely navzájom do seba zapadajú.  
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Podľa svojej stavby sa svaly rozlišujú na hladké (útrobné), srdcové a priečne 
pruhované (kostrové, telové) 
Ryby majú dva základné typy pruhovanej svaloviny, ktoré možno ľahko rozlíšiť 
nielen svojou farbou, ale aj fyziologickými funkciami (Bone, Marshall 1985).  
a) Červené svalstvo 
 Tesne pod kožou v mieste bočnej čiary je uložený plochý povrchový sval červenej 
farby. Červené svalstvo využíva ryba na dlhotrvajúcu aktivitu s malým výkonom, ale 
veľkým množstvom energie počas dlhého časového obdobia. Červené svaly sú 
dobre zásobené krvou (aeróbne), prebieha tu štiepenie tukov (glykolýza), čo 
spôsobuje optimálne využitie energie. Sťahujú sa pomalšie ako biele svaly, pomalšie 
sa však unavia. Používajú sa na rovnomerné plávanie tzv. cestovnými rýchlosťami 
(dlhodobo niekoľko dní) alebo zvýšenými udržateľnými rýchlosťami (do 200 minút).  
b) Biela svalovina tvorí podstatnú súčasť tela. Pracuje zväčša v anaeróbnom režime, 
nemá takmer žiadne mitochondrie, je potrebná dlhá regenerácia. Ryby využívajú pre 
najrýchlejšie skokové plávanie (niekoľko sekúnd) biele svaly, ktoré sa však rýchlo 
vyčerpajú. Pri prudkej rýchlosti sa vo svaloch vylúči kyselina mliečna, ktorá spôsobí 
zastavenie produkcie energie. Ryba toto svalstvo nemôže ďalej využívať – pokiaľ sa 
kyselina mliečna neodbúra, ryba musí oddychovať. Aby bola ryba schopná 
pokračovať cestovnou rýchlosťou, potrebuje na zotavenie až 2 hodiny. Aby bola ryba 
schopná opäť dosiahnuť skokovú rýchlosť, potrebuje na regeneráciu aj 24 hodín. 
Preto ryby šprintujú len v absolútnej nutnosti, pri love, úniku pred dravcami alebo pri 
prekonávaní vodopádov. Dospelce môžu pritom dosiahnuť rýchlosť až 12 Sl_fish/s, 
čiže 12 dĺžok tela ryby za jednu sekundu (Jens et al. 1997). Na maximálnej 
rýchlosti (prvých 1 – 20-tich sekundách vysokých rýchlostí) sa podieľa červená aj 
biela svalovina. Bhelke (1991) vo svojej práci uvádza príklad, aké sú možnosti 
súčinnosti bieleho a červeného svalstva pri prekonávaní náročného rybovodu. Ak 
ryba musí využiť limit bieleho svalstva už na vplávanie do priepustu, možno bude 
potom schopná prekonať rybovod pomocou červeného svalstva. Ak ale vtok na 
vrchu priepustu bude vyžadovať silu na vymrštenie, ryba pravdepodobne už nebude 
mať dostatok kapacity bieleho svalstva na prekonanie vtoku a bude strhnutá naspäť 
dolu prúdom. V miestach rýchleho prúdu v rybovode je pre často vysilené ryby veľmi 
dôležité nájsť hneď nablízku pokojný rýchlostný tieň na oddych (BHELKE C. E. et 
al., 1991). Dospelé lososy pritom dosahujú 5 Sl_fish/s, čo je cca 40 – 50 % zo 
šprintu. Na cestovnej rýchlosti silných migrantov (úhor, losos, vyza) sa podieľa 
hlavne červená svalovina (dlhodobo niekoľko dní). Potamodromné druhy pritom 
dosahujú rýchlosť cca 2 Sl_fish/s (TURNPENNY, B. et al., 1998). 
 

7.2.2 Spôsob pohybu rýb vo vodnom prostredí (Aleev, 1976, in Pivnička, 1981) 
 

Vo všeobecnosti je možné planktón a nektón odlíšiť nasledovne: 

 planktón – živočíchy alebo rastliny vznášajúce sa vo vode alebo aktívne 
plávajúce, neschopné aktívneho pohybu v horizontálnom smere 

 nektón – voľne sa pohybujúce živočíchy, schopné dlhých horizontálnych 
premiestnení. 

Každého plávajúceho živočícha ovplyvňuje hydrodynamický odpor vody, ktorého 
veľkosť je daná množstvom faktorov (okrem iného je priamo úmerný štvorcu 
rýchlosti jeho pohybu). Voda sama vďaka svojej viskozite vytvára okolo plávajúceho 
živočícha tzv. povrchovú vrstvu, ktorej živočích dodáva určitú doplnkovú rýchlosť. Tá 
sa pohybuje od nuly (tesne pri tele) a postupne sa mení so vzdialenosťou od 
pohybujúceho sa tela, až dosiahne rýchlosť okolitého prostredia. O laminárnej 
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(vrstevnatej) štruktúre povrchovej vrstvy hovoríme vtedy, keď sa jednotlivé častice 
tekutiny pohybujú usporiadane vo vrstvách, o turbulentnej štruktúre vtedy, keď sa 
jednotlivé častice vody pohybujú neusporiadane – vytvárajú víry. Za plávajúcim 
živočíchom vytvára masa obtekajúcej vody tzv. hydrodynamickú stopu. Pre každého 
živočícha je dôležité, aby povrchová vrstva vody bola čo najtenšia a jednotlivé 
vrstvičky kĺzali po sebe laminárne. Hovoríme potom o dobrom obtekaní vody okolo 
tela, na ktoré má vplyv predovšetkým hladkosť tela. Všetky nerovnosti alebo 
výbežky spôsobujú turbulentnosť povrchovej vrstvy, sliz naopak napomáha 
laminarizácii povrchovej vrstvy.  

 Veľkosť hydrodynamického odporu plávajúceho živočícha sa meria bezrozmerným 
koeficientom odporu Cx.  
U aktívne plávajúcich živočíchov (nektón) je nutné uvažovať o troch typoch 
hydrodynamického odporu. Odpor tvaru tela, odpor trenia, a indukovaný odpor. Pri 
pohybe s neúplne ponoreným telom prichádza do úvahy ešte odpor vĺn. Odpor tvaru 
tela je daný predovšetkým rôznou rýchlosťou vody na prednom a zadnom konci tela 
(spätné víry). Odpor trenia je závislý na povrchu tela, či povrchová vrstva vody prúdi 
laminárne alebo turbulentne. Indukovaný odpor je závislý na relatívnom priečnom 
rozpätí tela (vrátane plutiev, výrastkov atď). 
Pre hydrodynamiku pohybu je dôležitý vzťah medzi zotrvačnosťou pohybujúceho sa 
tela a veľkosťou viskozity vody (meria sa jednotkami Reynolds (Re)). Pokiaľ je číslo 
Re pre hydrodynamiku pohybu ryby nízke, pohyb určuje predovšetkým viskozita 
vody, pokiaľ je vysoké, prevláda zotrvačnosť. Druhý prípad platí predovšetkým pre 
veľké a rýchlo plávajúce živočíchy. Povrchová vrstva vody na povrchu tela ryby 
zostáva laminárna, ak Re = 3,10 – 9,10, pri zväčšení Re nad 9,10 prechádza do 
turbulentného stavu (kritická hodnota Re ). Vzhľadom na to, že laminárne prúdenie 
povrchovej vrstvy je pre pohybujúceho sa živočícha energeticky výhodnejšie, existuje 
u veľkých druhov, ktoré presahujú kritické hodnoty Re, množstvo adaptácií na 
laminarizáciu povrchovej vrstvy.  
Odpor tvaru tela – z hydrodynamiky je známe, že odpor prostredia je závislý na 
relatívnej dĺžke živočícha (U), t. j. na pomere priemeru kruhu, rovnajúceho sa ploche 
jeho najväčšiemu prierezu (D) a jeho dĺžky (Lc). 
Empiricky bolo dokázané, že pri hodnotách U vyšších ako 0,50 (u rýb viac ako 0,30) 
rýchlo rastie odpor vody. Pre všetok nektón platí podmienka, že U je menšie alebo 
rovné 0,4. Uvedená hodnota sa udržuje pri všetkých štádiách postembryonálneho 
vývoja.  
Odpor trenia prostredia je priamo úmerný relatívnemu povrchu tela plávajúceho 
živočícha (Sw), ktorý vyjadruje pomer povrchu S k jeho objemu (W).  
So zväčšovaním relatívnej dĺžky tela (so zmenšovaním sa hodnôt U, teda čím je ryba 
dlhšia a tenšia), zväčšuje sa jej relatívny povrch (Sw). Aby bolo možné porovnávať 
vplyv prostredia na plávajúce živočíchy, ktoré majú najrôznejšie tvary tela, je 
potrebné zaviesť mieru relatívneho povrchu tela (So). Hodnota So predstavuje pomer 
strany štvorca rovnakého povrchu, ako je povrch tela skúmaného živočícha, ku 
strane kocky s rovnakým objemom, ako je objem jeho tela. Táto veličina totiž 
nezávisí na lineárnych rozmeroch porovnávaných živočíchov (t. j. na zvláštnostiach 
tvaru tela).  
Morfologické kritériá U a So dovoľujú kvantitatívne charakterizovať tvar tela 
plávajúceho živočícha. Z hore uvedeného vyplýva, že telo nektónu musí byť 
dostatočne dlhé (U je menšie alebo rovné 0,4), nie však natoľko, aby sa neúmerne 
zväčšovalo trenie jeho povrchu o okolitú vodu, kedy So je menšie alebo rovné 4,5.  
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Dôležitou adaptáciou nektónu pre jeho úspešné pretrvávanie vo vodnom prostredí je 
vznášavosť, t. j. rozdiel medzi hustotou vody a strednou hustotou živočícha. Statická 
rovnováha plávajúceho nektónu je výsledkom dvoch síl – sily príťažlivosti G a sily 
hydrostatického vztlaku vody Q. Ak platí, že G sa rovná Q, živočích má neutrálnu 
vznášavosť.  
Neutrálna vznášavosť je zaistená odľahčením skeletu, prítomnosťou vzduchu 
v telovej dutine (plynový mechúr rýb). Objem plynového mechúra je zvyčajne 5 –
 10 % objemu tela. Vznášavosť tela sa dá tiež ovplyvniť množstvom tuku v tele, 
rôznymi vystupujúcimi výrastkami a prídavnými plochami (plutvy u rýb).  
Všetci nektonti aktívne plávajú (okrem prípadu, kedy je nektont časť svojej cesty 
nesený alebo vlečený iným živočíchom (mihuľa)). Účinnosť sily, ktorá poháňa 
plávajúceho živočícha vpred, je možné merať tzv. koeficientom účinnosti. Wm – 
účinná energia, Wt – celková energia vydaná organizmom, Wo – energia kľudového 
metabolizmu. Pre väčšinu druhov rýb sa hodnota koeficientu účinnosti zväčšuje so 
zväčšovaním tela a rýchlosti plávania (rastie podiel energie vydanej na plávanie 
vzhľadom na celkovú vydanú energiu).  
Najbežnejší spôsob plávania je pomocou vlnovitého ohýbania tela. Najlepšie je tento 
spôsob pohybu viditeľný u úhora. Väčšina rýb pláva len chvostovou časťou tela alebo 
chvostovou plutvou. Pochopiteľne, existuje mnoho prechodov medzi týmito typmi 
vlnovitého undulačného pohybu.  
Pre väčšinu rýb je charakteristický osový undulačný pohyb. U rýb tak ako sa skracuje 
telo (t. j. čím má menší počet myomér), tým je menej ohybné a lokomočné vlny sa 
lokalizujú stále viac do zadnej časti tela. Rýchlosť lokomočných vĺn však narastá. 
Napríklad pri dlhej štíhlej rybe ako je úhor je pohyb celým telom a amplitúda vlny 
malá. Pri pstruhovi je väčšina práce už urobená zadnou časťou tela a amplitúda vlny 
je väčšia. Ryby v ďalšej skupine sú tuhšie a rýchlejšie, väčšina pohybu je sústredená 
veľmi vzadu a na chvoste. Tak rastie postupne aj dôležitosť chvostovej časti tela a 
chvostovej plutvy rýb. Samotná chvostová plutva je u najlepších plavcov 
najdôležitejším miestom tvorby postupovej vlny. Úlohou chvostovej plutvy pri 
undulačnom pohybe je: 

 podieľať sa na celkovej lokomočnej činnosti a spoluvytvárať pohybovú silu, 

 byť stabilizátorom a kormidlom pohybujúceho sa živočícha, pričom koná 
množstvo zložitých samostatných pohybov. 

 Nás bude najviac zaujímať chvostová plutva v súvislosti so spôsobom plávania 
rôznych druhov rýb. Najnápadnejšie je jej postupné rozdelenie na dva často 
nesúmerné laloky, ktoré sú schopné samostatných pohybov. Hlavný dôvod je ten, 
aby časť chvostovej plutvy nebola v oblasti obtekania tela vodou, kde sa vytvárajú 
v dôsledku turbulencie vody víry brzdiace rýchlosť plávania. Čím je totiž chvostová 
plutva (lepšie povedané jej laloky) vyššie, tým skôr sú v tejto oblasti.  
   Rozoznávame chvostové plutvy okrúhle, isocerkné a epicerkné. Tvar chvostovej 
plutvy je možné kvantitatívne hodnotiť koeficientom tvaru chvostovej plutvy Wc. Jeho 
veľkosť sa mení so zmenou spôsobu života jednotlivých druhov. U najrýchlejších 
plavcov je hodnota Wc najnižšia.  
   Pre výpočet rýchlosti, ktorú daný druh dosahuje (je priamo úmerná amplitúde 
vlnenia chvostovej časti tela), bola daná nasledujúca empirická rovnica: 

V = ¼ [L(3f – 4)] 
V – rýchlosť, L – dĺžka ryby, f – frekvencia vĺn chvostovej časti tela.  
 
7.2.3 Typy a formy tela rýb 
Súhrnne sa dá povedať, že existujú tri základné typy tela rýb: 
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 guľovitý, kotúčovitý, diskovitý – zlí plavci (slnečnica) 

 hadovitý, tiež úhorovitý, ktorý je adaptovaný na dlhú, nie však rýchlu plavbu 
(úhor, mieň, čík) 

 torpédovitý – typ tela tuniaka alebo mečúňa, ktorý je prispôsobený na dlhú a 
veľmi rýchlu plavbu (losos).  

Lokomočná funkcia sa postupne presúva na zadnú časť tela, tým sa zlepšuje 
obtekanie tela a frekvencia lokomočných vĺn sa zvyšuje. U najrýchlejších plavcov 
(čeľade makrelovité, mečúňovité) nachádzame ďalšie špeciálne úpravy, spočívajúce 
v znížení ohybnosti chvostovej časti tela, aby bola zachovaná rytmika lokomočných 
vĺn. Chvostový násadec sa mení na pevnú násadu pre výkonnú chvostovú plutvu 
s vysokou frekvenciou lokomočných vĺn. S rýchlym plávaním súvisí aj zmenšovanie 
šupín, v niektorých prípadoch šupiny celkom miznú (najskôr na chvostovom násadci). 
U dobrých plavcov sa, pochopiteľne, menia aj niektoré fyziologické charakteristiky. 
Narastá počet erytrocytov a % nezrelých erytrocytov, zvyšuje sa obsah glukózy. 
Povrch žiabier je u aktívnejších druhov väčší, žiabrové lístky majú väčšiu plochu, 
zväčšuje sa obsah železa v krvi.  
Formy tela rýb zodpovedajú prostrediu. 
Ryby (aj ďalšie bentické živočíchy) sa 
prispôsobili svojim stanovištiam najmä 
tvarom prierezu svojho tela. Ryby 
osídľujúce horné úseky horskej a 
podhorskej zóny bystrinného 
charakteru majú telo oválne, 
torpédovité alebo dorso-ventrálne 
sploštené (pstruhy, hlavátka, čerebľa, 
hlaváče).  
Ryby obývajúce fluviatilné úseky tokov 
mrenového a pleskáčového pásma 
s pomalým prúdením majú telo vysoké 
a na priereze laterálne sploštené 
(pleskáče, kapor, červenica), viď 
obr. 7.10.  

 
              Obr. 10
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7.3 Rýchlosť plávania rýb 

7.3.1 Rozličné plavecké rýchlosti ryby v rôzne rýchlom prostredí  

Základné relevantné údaje pre plavecké schopnosti rýb sú migračné výkonnosti – 
údaje o rýchlostiach vody, ktoré sú dané druhy schopné prekonať. Každý druh ryby je 
schopný vyvinúť niekoľko rýchlostí, líšiacich sa intenzitou a dĺžkou trvania.  
Definície plaveckých rýchlostí rýb sa u rôznych autorov líšia v detailoch, ale predsa je 
ich možné zadefinovať pre naše pomery:  

 skoková rýchlosť je najvyššia rýchlosť (maximálna skoková rýchlosť, skoková 
rýchlosť), ktorú je ryba schopná vyvinúť a udržať po dobu niekoľkých sekúnd 
pri love koristi, pri úniku pred predátormi alebo pri prekonávaní vodopádov, 

 maximálna rýchlosť (zvýšená dlhotrvajúca rýchlosť), ktorú dokáže ryba vyvinúť 
na dobu 10 – 20 sekúnd bez prerušenia. Jedná sa o prvú fázu zvýšenej 
dlhotrvajúcej cestovnej rýchlosti, ktorá trvá nepretržite do 200 minút,  

 cestovná rýchlosť (migračná rýchlosť), ktorú používajú silní migranti na veľké 
vzdialenosti – úhory, lososy nepretržite po dobu niekoľkých dní, je najnižšia 
rýchlosť.  

Ako krajná rýchlosť, ktorej dosiahnutie očakávame od každej ryby počas 
prekonávania rybovodu, bola stanovená skoková rýchlosť v prepážkovom 
rybovode a pre bezprepážkový rybovod maximálna rýchlosť (ktorú ryba 
dokáže vyvinúť počas 10 – 20 sekúnd). 

 
 

 

Obr. 7.11 Znázornenie časovej dĺžky trvania 
maximálnej skokovej rýchlosti, skokovej 
rýchlosti, maximálnej rýchlosti, zvýšenej 
dlhotrvajúcej cestovnej rýchlosti a cestovnej 
rýchlosti ryby. 

 

 

7.3.2 Plavecké rýchlosti našich druhov rýb 

 

Vo výslednej tabuľke 7.1 (stĺpce vpravo) sú uvedené skokové a maximálne rýchlosti 
podstatnej časti našich druhov rýb.  
Analýzou nasledovnej tabuľky plaveckých rýchlostí rýb sme zistili pomer 
V_skok : V_max = 2,22, pričom V_max = 46,11 % V_skok. Skoková rýchlosť je síce 
dvojnásobne vyššia než maximálna, avšak ryby ju dokážu vyvinúť len na 1 –
 2 sekundy s potrebou následného dlhodobého oddychu, preto je nereálne očakávať 
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úspešné prekonávanie množstva opakovaných zrýchlených miest v rybovode 
skokovou rýchlosťou (keď zároveň platia požiadavky na umožnenie čo 
najplynulejšieho húfneho prekonania rybovodu bez extrémnych, napr. viacdenných 
zdržaní a pod.). Pre plynulejší priechod sústavy viacerých zrýchlení je preto 
správnejšie rátať s maximálnou rýchlosťou, ktorú každá ryba dokáže vyvinúť 10 –
 20 sekúnd (a s vytvorením série drobných oddychových bodov – rýchlostných tieňov 
– po celej trase rybovodu, kde si každá ryba môže kedykoľvek vybrať miesto na 
dočerpanie síl). 
Pre ochranu rýb v rybovode bola preto zavedená kritická rýchlosť (Bainbridge 1960; 
Pavlov (1989 ); Larinier, Travade 2002). Kritická rýchlosť ryby sa rovná absolútnej 
maximálnej rýchlosti (výsledný stĺpec vpravo), resp. násobku relatívnej maximálnej 
rýchlosti dĺžkou tela (Tl, total lenght):  
 

absolut_V_max = V_krit 
relat. V_max *Tl = V_krit. 

 

Je samozrejmé, že migračná výkonnosť závisí od mnohých biotických i abiotických 
faktorov.  
 
Tab 7.1 Plavecké rýchlosti rýb podľa rôznych autorov a poznatkov 

Migračná výkonnosť rýb rôznych druhov, v závislosti na celkovej dĺžke tela (Tl) 

Druh 

Dĺžka_ 
tela 

Tl*1(m) 

Relatívna 
V_skoková 

rýchlosť 
(Tl/s) 

Relatívna 
V_maxim. 
rýchlosť 

(Tl/s) 

V_kritická 
rýchlosť 

(m/s) 

Zdroj 

Prepočty absolútnych 
rychlostí (Mužík) 

V_skoková 
rýchlosť 

(m/s) 

V_maxim 
rýchlosť 

(m/s) 

belička 0,02 37,8 17,0 0,34 Pavlov (1989) 0,76 0,34 

belička 0,03 38,52 17,3 0,52 Pavlov (1989) 1,16 0,519 

belička 0,03 38,52 16,3 0,52 Pavlov (1989) 1,16 0,489 

belička 0,06 10,00 4,50 0,27 Lusk (1989 ) 0,60 0,27 

belička 0,03 36,11 16,25 0,52 

Ladiges (1979); Jens 
et al. (1997); 
Kolbinger (2002); 
ATV-DVWK (2004) 1,16 0,52 

čerebľa 0,05 22,00 11,00 0,55 Hánová et al. (2011) 1,10 0,55 

čerebľa 0,08 22,22 10,00 0,80 

Ladiges (1979); Jens 
et al. (1997); 
Kolbinger (2002); 
ATV-DVWK (2004) 1,78 0,80 

červenica 0,22 5,91 2,66 0,59 Lusk (1989) 1,30 0,59 

hlaváč 0,02 21,11 9,5 0,19 Pavlov (1989) 0,42 0,19 

hlaváč 0,03 20,00 9,0 0,27 Pavlov (1989) 0,60 0,27 

hlaváč 0,04 18,89 8,5 0,34 Pavlov (1989) 0,76 0,34 

hlaváč 0,08 12,50 7,50 0,60 Hánová et al. (2011) 1,00 0,60 

hlaváč 0,03 20,00 9,00 0,27 

Ladiges (1979); Jens 
et al. (1997); 
Kolbinger (2002); 
ATV-DVWK (2004) 0,60 0,27 

hrúz 0,12 10,19 4,7 0,55 
Stahlberg, Peckmann 
(1986) 1,22 0,56 
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Druh 

Dĺžka_ 
tela 

Tl*1(m) 

Relatívna 
V_skoková 

rýchlosť 
(Tl/s) 

Relatívna 
V_maxim. 
rýchlosť 

(Tl/s) 

V_kritická 
rýchlosť 

(m/s) 

Zdroj 

Prepočty absolútnych 
rychlostí (Mužík) 

V_skoková 
rýchlosť 

(m/s) 

V_maxim 
rýchlosť 

(m/s) 

hrúz 0,12 10,54 4,70 0,55 

Ladiges (1979); Jens 
et al. (1997); 
Kolbinger (2002); 
ATV-DVWK (2004) 1,22 0,55 

jalec hlavatý 0,30 9,00 2,67 0,80 Hánová et al. (2011) 2,70 0,80 

jalec hlavatý 0,25 8,80 3,96 0,99 Bell (1990) 2,20 0,99 

jalec hlavatý 0,27 10,00 4,50 1,22 Lusk (1989) 2,70 1,22 

jalec maloústy 0,10 12,0 5,0 0,50 Bainbridge (1958) 1,20 0,50 

jalec maloústy 0,10 11,0 4,6 0,46 Bainbridge (1960) 1,10 0,46 

jalec maloústy 0,10 11,5 5,3 0,55 Bainbridge (1958) 1,15 0,53 

jalec maloústy 0,15 11,0 4,3 0,62 Bainbridge (1958) 1,65 0,65 

jalec maloústy 0,15 11,8 5,3 0,80 Bainbridge (1958)) 1,77 0,80 

jalec maloústy 0,17 12,0 4,80 0,80 Bainbridge (1958) 2,04 0,82 

jalec maloústy 0,18 9,3 4,28 0,77 Gray (1953) 1,67 0,77 

jalec maloústy 0,20 11,3 4,0 0,80 Bainbridge (1958)) 2,26 0,80 

jalec maloústy 0,21 11,2 4,2 0,90 Bainbridge (1958) 2,35 0,88 

jalec maloústy 0,21 11,2 4,5 0,96 Bainbridge (1960) 2,35 0,95 

jeseter ruský 0,04 12,22 5,5 0,22 Pavlov (1989) 0,49 0,22 

jeseter ruský 0,05 11,11 5,0 0,25 Pavlov (1989) 0,56 0,25 

jeseter ruský 0,06 10,00 4,5 0,27 Pavlov (1989) 0,60 0,27 

jeseter ruský 0,07 9,21 4,1 0,29 Pavlov (1989) 0,64 0,29 

juvenil 
cyprin.indif. 0,08 11,94 5,38 0,43 

Ladiges (1979); Jens 
et al. (1997); 
Kolbinger (2002); 
ATV-DVWK (2004); 0,96 0,43 

juvenil 
cyprin.reofil 0,08 12,22 5,50 0,44 

Ladiges (1979); Jens 
et al. (1997); 
Kolbinger (2002); 
ATV-DVWK (2004); 0,98 0,44 

juvenil 
cyprin.stagno. 0,08 9,44 4,25 0,34 

Ladiges (1979); Jens 
et al. (1997); 
Kolbinger (2002); 
ATV-DVWK (2004); 0,76 0,34 

juvenil 
salmonid 0,08 13,89 6,25 0,50 

Ladiges (1979); Jens 
et al. (1997); 
Kolbinger (2002); 
ATV-DVWK (2004); 1,11 0,50 

kapor 0,35 6,7 3,03 1,06 Beamish (1978) 2,35 1,06 

kapor 0,35 12,26 5,52 1,93 Bell et al. (1990) 4,29 1,93 

kaprovité reofily 0,35 10,16 4,57 1,60 Larnier (2006) 3,56 1,60 

karas striebristý 0,07 11,5 6,3 0,42 Bainbridge (1958) 0,81 0,44 

karas striebristý 0,09 11,1 5,4 0,50 Bainbridge (1958) 1,00 0,49 

karas striebristý 0,12 10,0 5,1 0,60 Bainbridge (1958) 1,20 0,61 

karas striebristý 0,14 9,8 4,6 0,62 Bainbridge (1958) 1,37 0,64 

karas striebristý 0,15 9,5 4,3 0,64 Bainbridge (1958) 1,43 0,65 
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Druh 

Dĺžka_ 
tela 

Tl*1(m) 

Relatívna 
V_skoková 

rýchlosť 
(Tl/s) 

Relatívna 
V_maxim. 
rýchlosť 

(Tl/s) 

V_kritická 
rýchlosť 

(m/s) 

Zdroj 

Prepočty absolútnych 
rychlostí (Mužík) 

V_skoková 
rýchlosť 

(m/s) 

V_maxim 
rýchlosť 

(m/s) 

karas striebristý 0,16 11,9 4,1 0,66 Bainbridge (1958) 1,90 0,66 

karas striebristý 0,21 9,4 3,2 0,68 Bainbridge (1958) 1,97 0,67 

karas striebristý 0,15 11,80 5,31 0,80 Bell et al. (1990) 1,77 0,80 

karas zlatistý 0,02 28,89 13,0 0,26 Pavlov (1989) 0,58 0,26 

karas zlatistý 0,03 31,11 14,0 0,42 Pavlov (1989) 0,93 0,42 

karas zlatistý 0,04 26,67 12,0 0,48 Pavlov (1989) 1,07 0,48 

lieň 0,02 21,11 8,3 0,19 Pavlov (1989) 0,42 0,17 

lieň 0,03 18,52 8,3 0,25 Pavlov (1989) 0,56 0,25 

lieň 0,04 17,22 7,8 0,31 Pavlov (1989) 0,69 0,31 

lieň 0,05 16,00 7,2 0,36 Pavlov (1989) 0,80 0,36 

lieň 0,06 14,81 6,7 0,40 Pavlov (1989) 0,89 0,40 

lieň 0,26 5,40 2,38 0,62 Beamish (1978) 1,40 0,62 

lieň 0,20 2,35 1,06 0,21 Lusk (1989) 0,47 0,21 

lipeň 0,30 14,23 7,00 2,10 Bell et al. (1990) 4,27 2,10 

lipeň 0,08 22,22 10,00 0,76 Bell et al. (1990) 1,69 0,76 

lipeň 0,40 8,89 4,00 1,60 Larnier (2006) 3,56 1,60 

lipeň arktický 0,25 14,64 10,00 2,50 Bell et al. (1990) 3,66 2,50 

mieň 0,12 6,67 3,0 0,36 Beamish (1978) 0,80 0,36 

mieň 0,62 1,47 0,7 0,41 Beamish (1978) 0,91 0,43 

mieň 0,50 2,60 1,60 0,80 Hánová et al. (2011) 1,30 0,80 

mieň 0,13 8,92 4,23 0,55 Bell et al. (1990) 1,16 0,55 

mihuľa potočná 0,15 22,96 10,33 1,55 Larinier et al. (2006) 3,44 1,55 

mihuľa potočná 0,18 4,44 2,78 0,50 Hánová et al. (2011) 0,80 0,50 

mihuľa riečna 0,15 2,52 1,1 0,17 Beamish (1978) 0,38 0,17 

mihuľa riečna 0,39 2,34 1,1 0,41 Beamish (1978) 0,91 0,43 

mihuľa riečna 0,18 11,33 5,10 0,92 Bell et al. (1990) 2,04 0,92 

mrena severná 0,35 7,71 2,57 0,90 Hánová et al. (2011) 2,70 0,90 

mrena severná 0,25 9,60 4,32 1,08 Lusk (1989) 2,40 1,08 

nosáľ 
sťahovavý 0,04 21,67 9,8 0,39 Pavlov (1989) 0,87 0,39 

nosáľ 
sťahovavý 0,05 18,67 8,4 0,42 Pavlov (1989) 0,93 0,42 

nosáľ 
sťahovavý 0,06 16,67 7,5 0,45 Pavlov (1989) 1,00 0,45 

nosáľ 
sťahovavý 0,07 14,92 6,7 0,47 Pavlov (1989) 1,04 0,47 

ostriež 0,05 18,67 9,3 0,42 Pavlov (1989) 0,93 0,47 

ostriež 0,05 19,56 8,8 0,44 Pavlov (1989) 0,98 0,44 

ostriež 0,06 17,78 8,0 0,48 Pavlov (1989) 1,07 0,48 

ostriež 0,22 5,5 2,50 0,55 Beamish (1978) 1,21 0,55 

ostriež 0,24 5,25 2,36 0,57 Lusk (1989) 1,26 0,57 

ovsienka 0,03 26,67 12,0 0,36 Pavlov (1989) 0,80 0,36 

ovsienka 0,04 30,56 13,8 0,55 Pavlov (1989)) 1,22 0,55 

ovsienka 0,05 17,33 7,6 0,39 
Stahlberg, Peckmann 
(1986) 0,87 0,38 

 
 
pichľavka siná 0,05 16,00 7,4 0,36 

Stahlberg, Peckmann 
(1986) 0,80 0,37 
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Druh 

Dĺžka_ 
tela 

Tl*1(m) 

Relatívna 
V_skoková 

rýchlosť 
(Tl/s) 

Relatívna 
V_maxim. 
rýchlosť 

(Tl/s) 

V_kritická 
rýchlosť 

(m/s) 

Zdroj 

Prepočty absolútnych 
rýchlostí (Mužík) 

V_skoková 
rýchlosť 

(m/s) 

V_maxim 
rýchlosť 

(m/s) 

pichľavka siná 0,05 16,33 7,40 0,36 

Ladiges (1979); Jens 
et al. (1997); 
Kolbinger (2002); 
ATV-DVWK (2004); 0,80 0,36 

pleskáč siný 0,03 23,70 10,7 0,32 Pavlov (1989) 0,71 0,32 

pleskáč siný 0,04 21,67 9,8 0,39 Pavlov (1989)) 0,87 0,39 

pleskáč siný 0,05 20,44 9,2 0,46 Pavlov (1989)) 1,02 0,46 

pleskáč siný 0,06 18,52 8,3 0,50 Pavlov (1989) 1,11 0,50 

pleskáč vysoký 0,25 3,80 2,00 0,50 Hánová et al. (2011) 0,95 0,50 

pleskáč vysoký 0,24 4,00 1,80 0,43 Lusk (1989) 0,96 0,43 

pleskáče 0,22 4,2 1,91 0,42 Jens et al. (1997) 0,92 0,42 

pleskáče 0,30 4,3 3,3 1,00 
Geitner, Drewes 
(1990) 1,29 0,99 

pleskáče 0,50 4,2 3,0 1,50 
Geitner, Drewes 
(1990) 2,10 1,50 

plotica 0,03 26,67 12,0 0,36 Pavlov (1989) 0,80 0,36 

plotica 0,04 24,44 11,0 0,44 Pavlov (1989) 0,98 0,44 

plotica 0,15 5,1 2,33 0,35 
Geitner, Drewes 
(1990) 0,77 0,35 

plotica 0,22 3,80 1,68 0,37 Jens et at. (1997) 0,84 0,37 

plotica 0,30 5,1 2,30 0,69 
Geitner, Drewes 
(1990) 1,53 0,69 

pĺž severný 0,03 18,52 7,58 0,25 Pavlov (1989) 0,56 0,23 

pĺž severný 0,04 16,11 7,3 0,29 Pavlov (1989)) 0,64 0,29 

pĺž severný 0,05 15,11 6,8 0,34 Pavlov (1989) 0,76 0,34 

pĺž severný 0,06 13,70 6,2 0,37 Pavlov (1989) 0,82 0,37 

pĺž severný 0,07 13,02 5,9 0,41 Pavlov (1989) 0,91 0,41 

pĺž severný 0,06 14,14 6,60 0,35 

Ladiges (1979); Jens 
et al. (1997); 
Kolbinger (2002); 
ATV-DVWK (2004); 0,78 0,36 

podustva 0,30 10,33 2,83 0,85 Hánová et al. (2011) 3,10 0,85 

podustva 0,35 10,00 4,50 1,58 Lusk (1989) 3,50 1,58 

pstruh dúhový 0,06 137,17 76,17 4,57 Bell et al. (1990) 8,23 4,57 

pstruh morský 0,70 5,56 2,50 1,75 Larinier et al. (2006) 3,89 1,75 

pstruh potočný 0,13 10,5 4,77 0,62 
Blaxter a Dickson 
(1959) 1,37 0,62 

pstruh potočný 0,20 10,0 4,0 0,80 
Geitner a Drewes 
(1990) 2,00 0,80 

pstruh potočný 0,34 6,01 2,70 0,92 Jens et al. (1997) 2,04 0,92 

 
 
pstruh potočný 0,35 10,0 2,9 1,00 

Geitner a Drewes 
(1990) 3,50 1,02 
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Druh 

Dĺžka_ 
tela 

Tl*1(m) 

Relatívna 
V_skoková 

rýchlosť 
(Tl/s) 

Relatívna 
V_maxim. 
rýchlosť 

(Tl/s) 

V_kritická 
rýchlosť 

(m/s) 

Zdroj 

Prepočty absolútnych 
rychlostí (Mužík) 

V_skoková 
rýchlosť 

(m/s) 

V_maxim 
rýchlosť 

(m/s) 

pstruh potočný 0,37 8,2 3,70 1,37 
Blaxter a Dickson 
(1959) 3,03 1,37 

pstruh potočný 0,30 12,22 5,50 1,65 Larnier (2006) 3,67 1,65 

pstruh potočný 0,05 18,40 8,28 0,41 Hánová et al. (2011) 0,92 0,41 

pstruh potočný 0,15 11,00 4,95 0,74 Hánová et al. (2011) 1,65 0,74 

pstruh potočný 0,30 10,33 2,50 0,75 Hánová et al. (2011) 3,10 0,75 

pstruh potočný 0,25 15,24 8,52 2,13 Bell et al. (1990) 3,81 2,13 

pstruh potočný 0,05 18,40 8,28 0,41 Lusk (1989) 0,92 0,41 

pstruh potočný 0,15 11,00 4,95 0,74 Lusk (1989) 1,65 0,74 

pstruh potočný 0,28 9,64 4,34 1,22 Lusk (1989) 2,70 1,22 

pstruh potočný 0,31 11,81 5,31 1,65 Lusk (1989) 3,66 1,65 

pstruh potočný 0,38 11,58 5,21 1,98 Lusk (1989) 4,40 1,98 

salmo salar 0,15 10,37 4,7 0,70 Beamish (1978) 1,56 0,71 

salmo salar 0,20 11,11 5,0 1,00 Beamish (1978) 2,22 1,00 

salmo salar 0,47 6,29 2,8 1,33 Pavlov (1989) 2,96 1,32 

salmo salar 0,75 5,7 2,57 1,93 Denil 1937 4,28 1,93 

salmo salar 0,85 7,1 3,18 2,70 Denil 1937 6,04 2,70 

salmo salar 0,70 6,03 2,71 1,90 Larinier et al. (2006) 4,22 1,90 

sihy 0,30 9,33 5,17 1,55 Bell et al. (1990) 2,80 1,55 

silní plavci =         
10-30 cm reof 
potamal 0,20 8,67 6,00 0,78 

Ladiges (1979); Jens 
et al. (1997); 
Kolbinger (2002); 
ATV-DVWK (2004) 1,73 1,20 

silní plavci >         
30 cm reof 
potamal 0,55 7,31 6,00 1,81 

Ladiges (1979); Jens 
et al. (1997); 
Kolbinger (2002); 
ATV-DVWK (2004) 4,02 3,30 

sivoň alpský 0,36 6,78 3,14 1,13 Bell et al. (1990) 2,44 1,13 

slabí plavci =         
10-30 cm indif 
potamal 0,20 6,56 4,75 0,59 

Ladiges (1979); Jens 
et al. (1997); 
Kolbinger (2002); 
ATV-DVWK (2004); 1,31 0,95 

slabí plavci >         
30 cm indif 
potamal 0,50 6,44 4,97 1,45 

Ladiges (1979); Jens 
et al. (1997); 
Kolbinger (2002); 
ATV-DVWK (2004); 3,22 2,49 

slíž 0,02 24,44 9,6 0,22 Pavlov (1989) 0,49 0,19 

slíž 0,03 21,48 9,7 0,29 Pavlov (1989) 0,64 0,29 

slíž 0,04 20,56 9,3 0,37 Pavlov (1989) 0,82 0,37 

 
 
slíž 0,10 13,56 5,9 0,61 

Stahlberg a 
Peckmann (1986) 1,36 0,59 

slíž 0,03 22,22 9,50 0,30 

Ladiges (1979); Jens 
et al. (1997); 
Kolbinger (2002); 
ATV-DVWK (2004); 0,67 0,29 
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Druh 

Dĺžka_ 
tela 

Tl*1(m) 

Relatívna 
V_skoková 

rýchlosť 
(Tl/s) 

Relatívna 
V_maxim. 
rýchlosť 

(Tl/s) 

V_kritická 
rýchlosť 

(m/s) 

Zdroj 

Prepočty absolútnych 
rychlostí (Mužík) 

V_skoková 
rýchlosť 

(m/s) 

V_maxim 
rýchlosť 

(m/s) 

slíž 0,10 14,22 5,90 0,64 

Ladiges (1979); Jens 
et al. (1997); 
Kolbinger (2002); 
ATV-DVWK (2004); 1,42 0,59 

šťuka 0,12 3,52 1,6 0,19 Beamish (1978) 0,42 0,19 

šťuka 0,62 1,68 0,8 0,47 Beamish (1978) 1,04 0,50 

šťuka 0,20 7,50 3,38 0,68 Lusk (1989) 1,50 0,68 

šťuka 0,36 1,94 0,91 0,32 Bell et al. (1990) 0,70 0,33 

úhor 0,07 19,05 8,6 0,60 Sorensen (1951) 1,33 0,60 

úhor 0,10 15,56 7,0 0,70 Sorensen (1951) 1,56 0,70 

úhor 0,16 6,53 2,9 0,47 Jens et al. (1997) 1,04 0,46 

úhor 0,40 4,61 2,1 0,83 Jens et al. (1997) 1,84 0,84 

úhor 0,60 1,9 0,85 0,51 
Blaxter, Dickson 
(1959) 1,14 0,51 

úhor 0,05 25,60 11,52 0,58 Bell et al. (1990) 1,28 0,58 

zubáč  0,33 6,40 2,88 0,95 Bell et al. (1990) 2,11 0,95 

zubáč  0,42 4,55 2,05 0,86 Lusk (1989) 1,91 0,86 

  
V_maximálna (m.s-1) = relatívna V_maximálna (Tl.s-1) x Dĺžka_tela (Tl . 1(m)) 

V_kritická (m.s-1) = V_maximálna (m.s-1) 

Ak nie sú dáta pre maximálnu rýchlosť => V_maximálna = Relatívna V_skoková rýchlosť (Tl.s-1) 

x Dĺžka_tela (Tl . 1(m)) x 0,45 

 
Upravené pre potreby SR podľa Fischschutz und Fischabstiegsanlagen (2004) a ďalšej literatúry: 

 Larinier et al. (2006) 

 Hánová et al. (2011)  

 Ladiges a Vogt (1979), Jens et al. (1997), Kolbinger (2002), ATV-DVWK (2004) 

 Stahlberg a Peckmann (1986)  

 Beamish (1978)               

 Bell, C. (1990)        

 

7.3.3 Faktory ovplyvňujúce rýchlosť plávania počas migrácií 
Rýchlosť plávania nie je konštantná, ale ju ovplyvňujú rôzne faktory. 

1. Druhová špecifičnosť – pre každý druh ryby je prirodzená iná rýchlosť plávania; 
2. Teplota spolu s prietokom sú najdôležitejšie faktory prostredia. Ryby sú 

studenokrvné organizmy, a tak s poklesom teploty pod prahovú hodnotu dochádza 
k útlmu svalovej činnosti. Vplyv teploty je dočasný, pretože hlavným 
synchronizátorom je ročný svetelný cyklus (Lucas a Baras 2001). Ak je ryba 
pripravená na migráciu podľa svetelnej dĺžky dňa, začiatok migrácie určí teplota 
vody. Ak sa počas začatej migrácie teplota vody náhle zníži pod fyziologickú 
efektivitu, môže to dočasne migráciu zastaviť (Horký a kol. 2010);  

3. Prietok vody riečnym korytom je s ohľadom na migráciu rýb veľmi dôležitý, 
pretože s prietokom sa mení rýchlosť prúdenia. Rýchlosť prúdenia ovplyvňuje 
energetickú bilanciu a je s brehovou líniou hlavným orientačným nástrojom 
migrujúcich rýb. Vyššie rýchlosti prúdenia v prúdnici ukazujú rybám optimálne 
cesty po aj proti prúdu rieky. Ryby sa vyhýbajú extrémnym prietokom, pri ktorých 
je migrácia proti prúdu energeticky príliš náročná (Montgomery a kol. 1983). Preto 
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nie je nutné požadovať priechodné rýchlosti vo vnútrokorytových sklzoch aj pre 
extrémne prietoky nad Q30-denné. Platí, že lososovité druhy pri migrácii reagujú na 
veľkosť prietoku podľa miestnych podmienok. Naopak kaprovité druhy rýb sa 
vyhýbajú extrémnym prietokom a väčšinou migrujú za lokálne priemerných hodnôt;  

4. Kondícia je dôležitá. Podvyživenosť značne znižuje plavecký výkon. Tiež 
nepriaznivé chemické a fyzikálne podmienky prostredia (deficit kyslíka, vysoké 
hodnoty pH) zhoršujú kondíciu. Príslušné limity sú druhovo-špecificky odlišné. 
Napr. u lososa ku zníženiu rýchlosti plávania dochádza už pri poklese obsahu 
kyslíka na 5 mg/I, u kaprovitých druhov je to pokles pod 2mg/l, (Turnpenny et al. 
1998); 

5. Pomer rýchlostí k dĺžke tela závisí od veľkosti: zatiaľ čo maximálna rýchlosť 
plávania dospelých rýb je asi 5 TLFisch/s, juvenilné ryby do 10 cm dokážu plávať 
až 10 TLFisch/s (Pavlov 1989); 

6. Priehľadnosť vody ovplyvňuje druhovo špecificky migračné aktivity rýb. Zákal 
znižuje migrácie salmonidov, ale napr. u mreny kalná voda zvýšila migrácie do 
rybovodov;  

7. Vplyv mesačnej fázy na reprodukčné migrácie bol často popisovaný u mnohých 
rôznych druhov rýb (Takemura, Rahman a Park 2010).  

 
7.3.4 Limity rýchlosti vody v rybovode podľa cieľových druhov rýb 
Pri navrhovaní vodného prúdu v rybovode si treba uvedomiť, či chceme vytvoriť 
priechod len pre typické druhy – migranty (silnú migračnú potrebu majú napr. pstruh 
potočný, lipeň, čerebľa, mrena, podustva, nosáľ, jalec, zubáč), alebo je treba 
priechod aj pre netypické migranty alebo non-migranty. A tiež to, že nestačí uľahčiť 
migráciu len najsilnejším jedincom druhu (spravidla samcom), ale ju treba uľahčiť aj 
slabším jedincom (najmä samiciam-ikernačkám, bez ktorých by rozmnožovací 
neresový ťah rýb nemal zmysel). Limitná projektovaná rýchlosť vody v rybovode 
sa teda musí navrhnúť aj s ohľadom na individuálne rýchlosti tých druhov a 
jedincov rýb a mihúľ, ktoré majú mať podľa prírodných podmienok v tomto 
úseku prirodzený výskyt. Upozorňujeme, že určenie cieľových druhov rýb len podľa 
aktuálneho druhového zloženia alebo aktuálneho ichtyologického prieskumu nie 
staršieho než 3 roky môže byť v antropicky dočasne ochudobnených úsekoch tokov 
zavádzajúce, preto nie je z hľadiska ochrany prírody smerodajné. Aj podľa metodiky 
ICPDR (Schmutz a Mielach 2013) má byť priechodnosť riešená pre potenciálne, nie 
momentálne druhové zloženie. Relevantným podkladom pre posúdenie druhového 
zloženia ichtyofauny je teda kombinácia starších ichtyologických a rybárskych údajov 
s aktuálnymi. 
 
7.3.5 Rýchlostné limity rýb v bystrinných rybovodoch 
Schopnosť prekonávať prekážky zodpovedá prostrediu, v ktorom ryby žijú a ktorému 

sa prispôsobili. Preto pre ryby zvyknuté žiť v pomalých nížinných tokoch 

pleskáčového pásma odporúčame najprísnejšie znížiť prierezovú rýchlosť vody 

v bystrinnom priechode na 1,1 m.s-1  

 

Ryby v mrenovom pásme sú už zvyknuté plávať aj v čerivých a perejnatých úsekoch 
– pripúšťame mierne zvýšenie prierezovej rýchlosti vody v bystrinnom priechode na 
1,2 m.s-1. 
Pre ryby a mihule v lipňovom pásme už tvoria rýchle perejanté úseky významnú 
plochu životného prostredia, preto pripúšťame aj zvýšenie prierezovej rýchlosti 
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v rybovode na 1,5 m.s-1. Zároveň si treba uvedomiť, že pri požadovanom kamenno-
štrkovom a balvanitom dne rybovodu bude skutočná rýchlosť pre ryby a mihule 
plávajúce pri dne o niekoľko desatín nižšia (ako je vidieť na grafoch v prílohe 12.4.2).  
V pstruhovom pásme už rýchle bystrinné prúdenie s perejami prevažuje a je pre 
tunajšie ryby úplne prirodzené, čomu prispôsobujeme aj limit v bystrinnom rybovode 
na 1,7 m.s-1 v dolnom pstruhovom pásme a na 1,8 m.s-1 v hornom pstruhovom 
pásme. Upozorňujeme ale, že ak žijú v pstruhovom pásme toku okrem pstruha a 
neproblémového hlaváča aj mihule potočné, treba znížiť rýchlosť na 1,3 m.s-1. 
Poznámka: Aj nemecká metodika DWA-M509 (2014) odporúča znižovanie rýchlostí vody, pozdĺžneho 
spádu (či prevýšenia medzi bazénmi) analogicky tak, ako dochádza k poklesu pozdĺžneho sklonu 
medzi pstruhovými, lipňovými, mrenovými a pleskáčovými úsekmi vodných tokov.  

 
7.3.6 Zvýšené rýchlostné limity vo veľkokomorových rybovodoch 
Vďaka účinnejšiemu upokojeniu vody priečnymi prepážkami vo „veľkokomorových“ 
(prepážkových bazénových) rybovodoch bolo v týchto typoch možné dovoliť 
v širokých štrbinových prietokových otvoroch medzi bazénmi komôr väčšie rýchlosti 
v porovnaní s bystrinnými rybovodmi. Zrýchlený úsek v každom štrbinovom otvore tu 
má dĺžku do cca 0,5 m, čo ryby dokážu prekonať rýchlym vymrštením, po ktorom sa 
vo veľkom bazéne zaručene dostanú do relatívne pokojného vodného prostredia, kde 
si doplnia sily a okysličia svaly. Preto musí zvýšenú skokovú rýchlosť v každom 
prietokovom otvore vyvážiť väčší objem vodného prostredia v každom bazéne 
(najmä jeho hĺbka, potom šírka, prípadne aj dĺžka), a to kvôli dostatku upokojenej 
vody pre oddychovejšie prostredie postupujúcich rýb. To znižuje energetický výdaj 
rýb (pozri časť Návrh priestrannosti vodnej cesty v rybovode v článku 3.3.4 tejto 
metodiky). Podmienkou pripustenia zvýšených rýchlostí v priechodoch 
prepážkového bazénového rybovodu je vznik rýchlostných (prúdových) tieňov 
s takmer stojatou vodou v každej komore.  
V bazénových rybovodoch preto odporúčame neprekročiť maximálnu rýchlosť 
prúdenia v širokých prietokových štrbinách: 1,2 m.s-1 v pleskáčovom pásme, 
1,5 m.s-1 v mrenovom pásme, 1,8 m.s-1 v lipňovom pásme, 1,9 m.s-1 v dolnom 
pstruhovom pásme a 2,0 m.s-1 v hornom pstruhovom pásme. V pleskáčovom 
potoku je to len 1,0 m.s-1 a vo veľkej pleskáčovej rieke 1,4 m.s-1. 

7.4 Migrácie rýb  

7.4.1 Biologické definície rybích migrácií 
Migrácie sa pokúšalo definovať mnoho vedcov, z ktorých spomenieme štyri 
najzaujímavejšie. Prvý z nich uvádza, že migrácie sú pravidelne sa opakujúce 
presuny väčšiny populácie medzi dvoma alebo viacerými prostrediami (Northcote 
1984). Odchýlky od všeobecného rámca sú bežným dôsledkom variability životného 
prostredia. Baker (1978) definuje migráciu ako pohyb z momentálne nepriaznivého 
prostredia do vhodnejšieho pre nadchádzajúce životné štádiá.  
Podobne vyznieva definícia Lucasa a Barasa (2001), že migrácia je stratégia 
prispôsobenia sa podmienkam prostredia.  
Najviac inšpiratívne sú vyjadrenia Leggetta (1977; 1985), ktorý migráciu rýb definuje 
ako snahu o zmiernenie alebo vyhýbanie sa vplyvu variability okolitého prostredia. 
Leggettovu myšlienku možno vysvetliť snahou rýb nájsť prostredie, ktoré bude počas 
vývoja novej generácie natoľko priaznivé, že zaistí maximálnu úspešnosť prežívania 
ikier i juvenilných rýb.  
Migrácia pstruhov a lososov do pramenných oblastí riek teda neznamená len 
vyhýbanie sa potravnej konkurencii a nebezpečenstva pred dravcami, ale aj 
obmedzenie vplyvu ničivých povodňových vĺn so zabahnením dna, poklesu obsahu 
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kyslíka a teplotným výkyvom, ktoré sú na stredných a dolných tokoch častejšie než 
v pramenných oblastiach.  
7.4.2 Diadromné migrácie 
Diadromné druhy rýb využívajú more v určitej časti životného cyklu. Skupina sa ďalej 
rozdeľuje na katadromné (napr. úhor, ktorý sa rozmnožuje v mori a dospieva 
v sladkých vodách) a skupinu anadromných druhov, ktoré sa naopak rozmnožujú 
v sladkých vodách a more využívajú na vykŕmenie.  
Na Slovensku možno predpokladať pravidelné migrácie dospelých i mladých 
jedincov úhora medzi morským a riečnym prostredím len v ojedinelých prípadoch 
dolných tokov podhorskej a nížinnej zóny. Posledné doložené anadromné migrácie 
lososa atlantického, resp. pstruha morského do Popradu sú z polovice 50-tych rokov 
minulého storočia.  

7.4.3 Potamodromné migrácie 
Potamodromné druhy rýb nemigrujú z riek do mora, ani naopak. Všeobecne platí, že 
objem informácií a štúdií o migráciách určitého druhu koreluje s jeho hospodárskym 
využitím, a preto sú u nás najznámejšie migrácie salmonidov a hospodársky 
cenných reofilných cyprinidov (pstruhy, sivoň, lipeň, podustva, nosáľ).  
O "bežných" európskych riečnych rybách ako sú napr. plotica, mrena, jalec 
maloústy, jalec hlavatý, mieň alebo pleskáče sa informácie objavili až koncom 
20. storočia. A prvé práce o migráciách druhov ako boleň dravý, jalec tmavý a sumec 
veľký dokonca až začiatkom 21. storočia! O migráciách ďalších druhov, ako napr. 
lieň sliznatý, červenica ostrobruchá, ploska pásavá, šabľa krivočiara, oboch druhov 
chránených kolkov a všetkých druhov hrúzov informácie nemáme takmer žiadne.  
U rýb vyvoláva potrebu neustále sa pohybovať z miesta na miesto reakcia na 
prirodzený sklon, a tým vzniknuté prúdenie vody v riečnej sieti. Tiež variabilita 
prietokov, sprevádzaná zmenou rýchlostí prúdenia a výšky vodnej hladiny, má za 
dôsledok rôznu dostupnosť úkrytov a potravných biotopov, ktoré potom musia hľadať 
v iných úsekoch toku. Zmeny prostredia ovplyvňujú energetické rezervy a kondíciu 
rýb – výsledkom je rozdielna migračná intenzita (Bernantches a kol. 1987). Určitým 
spôsobom migrujú všetky ryby, a to aj druhy, ktoré sú vcelku považované za „no-
migrantov“.  
Všeobecne platí, že rôzni jedinci rovnakého druhu sú schopní zotrvať niekoľko 
mesiacov na úseku dlhom len desiatky metrov, alebo sa v rovnakom čase 
premiestniť o stovky kilometrov (napr. Young 1994; 1999; Gowan et al. 1994; 
Kulíšková et al. 2009). Dĺžka migrácie je individuálna a úmerná vzdialenosti 
cieľového prostredia. Napr. v prípade úkrytových migrácií pstruhov to môže byť 
vzdialenosť potrebná na nájdenie hlbokých tôní vhodných pre prezimovanie (Meyers 
et al. 1992).  
Dnes vieme, že časť jedincov z rybích populácií vždy zostáva v domácom prostredí 
a časť migruje mimo neho (Young 1994; Gowan a Fausch 1996). K migrantom patria 
najväčší (a teda najúspešnejší) jedinci v populácii, ktorí sú schopní prekonávať 
najťažšie prekážky (Jensen a Aass 1995) a migrovať do najdlhších vzdialeností 
(Young 1994). Tieto zistenia boli získané v dôsledku skokového rozvoja technického 
vybavenia, kedy sa častejšie začala ku značkovaniu rýb používať rádiová telemetria 
(Winter 1983; Clapp, Clark a Diana 1990; Meyers et al. 1992).  
V minulosti bolo štúdium rybích migrácií zamerané na najdôležitejšie druhy – 
jesetery, úhory, lososy a morské pstruhy. Obrat nastal až na začiatku 90. rokov 
minulého storočia, kedy sa zistila dôležitosť voľného pohybu v toku aj pre iné ako 
lososovité druhy (napr. Lucas a Batley 1996; Cowx a Welcomme 1998).  
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Postupne sa tiež začali migrujúcim kaprovitým a iným druhom rýb prispôsobovať aj 
rybovody (napr. Travade a Larinier 1992). Kaprovité, ostriežovité a sumcovité druhy 
majú vo všeobecnosti zníženú schopnosť prekonať vysoké rýchlosti prúdenia a 
rybovody používané pre lososovité druhy nie sú pre ne vhodné (Lucas a Frear 
1997).  
Možno s istotou predpokladať, že sa získavajú nové informácie predovšetkým pre 
malé druhy. U nich sa vzhľadom na malú veľkosť tela (a obmedzené energetické 
zásoby) výraznejšie migrácie nepredpokladali. Exaktné overenie tohto predpokladu 
však nebolo doteraz možné, pretože dlhodobé sledovanie malých rýb bolo 
obmedzené technicky. Dnes nie je problém vybaviť napr. 12 g ťažkú čerebľu 
vysielačkou, ktorá má hmotnosť 0,25 g, a sledovať jej pohyb niekoľko mesiacov. Bez 
ohľadu na technický pokrok je možné už teraz konštatovať, že rovnako ako väčšina 
tých veľkých, aj malé druhy rýb migrujú.  
Premiestňovanie rýb dolu prúdom možno pozorovať už u ikier pelagofilov a 
následných larválnych a juvenilných štádií (napr. Reichard, Jurajda a Ondráčková 
2002a; 2002b). Transport raných vývojových štádií s prúdom vody (drift) asi 
predstavuje najpočetnejšiu formu migrácie vôbec. Driftujúce ikry a mladé ryby môžu 
byť unášané prúdom vody najväčších svetových riek aj mnoho tisíc km od miesta 
reprodukcie. Následne sa časť vyliahnutých jedincov snaží dostať späť. A napokon 
aj larvy úhora sú unášané k európskym brehom Golfským prúdom ako pasívny drift.  
Podľa súčasných poznatkov v riečnom prostredí možno teda očakávať migrácie 
naprieč celým druhovým spektrom ichtyofauny.  
 
 

7.4.4 Reprodukčné migrácie 
Sú najznámejšie a najmohutnejšie (presun najpočetnejších zoskupení rýb). Ľahko sa 
poznajú podľa sfarbenia migrantov, neresových vyrážok, vyššej kondície a 
hmotnosti. Prebiehajú väčšinou v presne vymedzenom období. Reprodukčné 
migrácie sú spúšťané predĺžením alebo skrátením dĺžky svetelného dňa (Lucas a 
Baras 2001). Niektoré druhy začínajú reprodukčné migrácie už koncom zimného 
obdobia. Napr. na rieke Labe bol zistený pohyb jalcov tmavých už vo februári a 
začiatkom marca, kedy jednotlivé ryby splavovali s prúdom až na vzdialenosť vyše 
100 km pod mesto Drážďany v Nemecku (Kulíšková et al. 2009). Tu sa jalce vytierali 
na rozsiahlych štrkových náplavoch a následne sa vracali späť do českého úseku 
Labe. Skorá je aj migrácia boleňov a jalcov maloústych, ktoré začínajú ťahať napr. 
na rieke Sázave ešte pred ukončením jarných povodní (Horký a kol. 2010).  
Reprodukčné aktivity šťúk, ktoré využívajú povodňové prietoky k migrácii do 
záplavovej zóny, začínajú ešte pred nástupom jarného obdobia (v rybníkoch niekedy 
aj pod ľadom).  
Väčšina našich druhov rýb migruje práve v jarnom období (napr. hlavátka, lipeň, 
ostriež, podustva, nosáľ... ). Niektoré druhy kaprovitých rýb sa rozmnožujú 
opakovane (napr. jalec hlavatý, mrena severná, čerebľa, belička, hrúzy).  
Koncom augusta a v septembri začínajú v našich podmienkach migrácie pstruhov 
potočných, vrcholiace koncom októbra a v novembri. Migrácia je väčšinou 
protiprúdová, pstruhy sa snažia dostať do pramenných oblastí alebo menších 
prítokov. Na jeseň tiež migrujú nepôvodné salmonidy – sivoň potočný a pstruh 
dúhový f. camloops. Od novembra do januára migruje na neres mieň sladkovodný.  

7.4.5 Potravinové migrácie 
Rozpoznanie potravinových migrácií rýb je ťažké, aj keď sa všeobecne predpokladá, 
že hľadanie potravy je dôvodom veľkého počtu priestorových presunov. Sú však pre 
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ryby nesmierne dôležité, pretože zabezpečujú individuálny rast druhov a napokon aj 
celkovú produktivitu rybieho spoločenstva. Potravné migrácie prebiehajú celoročne – 
spravidla nenápadne, pretože sa môžu týkať len niektorých populácií alebo jedincov. 
Napr. výskyt jalcov hlavatých a zubáčov veľkoústych v hlbokých labských prístavoch 
bol dávaný do súvislosti s hľadaním drobných rybiek a s úsporou energie v zimnom 
období (Horký, Slavík a Bartoš 2008). Preukázateľné potravné migrácie vykazujú 
pstruhy potočné v horských tokoch. V pramenných oblastiach sú väčšinu roka 
nepriaznivé podmienky, predovšetkým nízka teplota, a preto tam pstruhy chýbajú. 
V letnom období však do prostredia bez konkurentov migruje často aj mnoho 
nedospelých pstruhov, ktoré využívajú voľný priestor a potravnú ponuku bez rybích 
predátorov. Môže tak dochádzať ku paradoxnému javu, keď potravné migrácie sú 
dlhšie ako reprodukčné, ak sú potravné zdroje vzdialenejšie ako reprodukčný 
substrát (Clapp, Clark a Diana, 1990; Gowan a Fausch 1996; Carlsson et al. 2004). 
V priebehu rokov 1990–2000 boli pozorované dlhé migrácie lipňov z Váhu do Bielej 
po letnom vyrojení potočníkov z Váhu a následne späť do Váhu koncom septembra 
(Mužík 2000). Mreny, podustvy a nosále sa pri hľadaní potravy presúvajú z miesta 
na miesto vo veľkých kŕdľoch a ryjú v dne alebo zoškrabujú nárasty rias z kameňov 
(Rakowitz, Berger a Kubečka 2008).  
Mnoho druhov rýb vykonáva potravné migrácie počas dňa, kedy v období príjmu 
potravy ráno alebo večer migrujú za potravou a po nasýtení zase späť. Takto sa 
pohybujú napr. kaprovité druhy rýb (Kubečka a Duncan 1998), zubáče (Horký, Slavík 
a Bartoš, 2008), alebo sumce (Slavík, Bartoš a Horký 2007; Carol, Zamora a 
Berthou 2007). Diurnálne (denné) migranty sú schopné počas noci zaplávať jedným 
smerom aj 5 km a ráno byť opäť vo východiskovom úkryte.  

7.4.6 Úkrytové a kompenzačné migrácie 
Migrácie motivované hľadaním úkrytu sú väčšinou spojené s periodickou zmenou 
životných podmienok. Napr. na začiatku zimného obdobia sa pstruhy v dôsledku 
rýchlejšieho poklesu teplôt vo vyšších nadmorských výškach presúvajú do nižšie 
položených oblastí (Clapp, Clark a Diana 1990; Meyers et al. 1992). Tu nájdu hlboké 
tône, kde vodný stĺpec nepremŕza a pomalšie prúdenie zaistí nižšiu spotrebu 
energie. Po jarnom oteplení potom migrujú späť proti prúdu, čo je ale motivované 
iným cieľom, než reprodukčné migrácie na jeseň.  
Ryby tiež reagujú na postupné znižovanie prietoku počas letného a jesenného 
obdobia. So znížením výšky vodného stĺpca klesá aj využiteľnosť miestneho 
prostredia (Montgomery et al. 1983; Hesthagen 1988).  
Úkrytová migrácia bola popísaná u mieňa na rieke Ohře (Slavík a Bartoš, 2002). 
Miene tu za vysokých zimných a jarných prietokov dočasne osídlili úkryty v brehoch. 
Keď začiatkom leta začali klesať prietoky a výška vodného stĺpca, boli brehové 
úkryty obnažené. Dôsledkom bolo, že mieňov v brehoch ubúdalo a naopak bolo 
možné zaznamenať ich zvýšený výskyt v rybovodoch, kadiaľ migrovali do nového 
prostredia. Miene sa tak v rybovodoch objavovali nielen pri reprodukčných 
migráciách na jeseň a v zime, ale aj neočakávane na začiatku letného obdobia.  
Ako kompenzačné možno označiť migrácie nadväzujúce na nejakú udalosť, ktorá 
ryby zaniesla od pôvodného stanovištia, a jedinec sa snaží dostať naspäť. Na 
povodňové prietoky ryby reagujú migráciou mimo hlavnej prúdnice do záplavovej 
zóny, kde energeticky náročné a nebezpečné obdobie prečkajú (Harvey a Nakamoto 
1999). Spätná migrácia býva často označovaná ako „späť domov“.  
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7.4.7 Migrácie vyvolané sociálnou hierarchiou, rozdielnou diverzitou a rastovou 
rýchlosťou 
Potrebu migrovať vytvárajú aj vnútorné väzby v populácii rýb, ako napr. abundancia 
– početnosť rýb (Jonsson 1991). Rozhodnutie, či migrovať, alebo nie sa tiež odvíja 
od faktu, že každý riečny úsek je obsadený niekoľkými jedincami, ktoré voči sebe 
udržujú sociálne vzťahy (Grant 1997). Možno konštatovať, že niektoré dominantné 
jedince (napr. väčšie a agresívnejšie ryby) obsadzujú výhodnejšiu pozíciu pre príjem 
potravy a lepší úkryt než menej úspešné, subdominantné jedince. Subdominanty sú 
oveľa viac pohyblivé, okrem iného aj preto, že si častejšie musia hľadať potravu 
alebo úkryt (Nakamoto 1995). Boli tiež publikované údaje o dlhších migráciách 
dominantných pstruhov, ktoré sa na rozdiel od subdominantných jedincov nebáli 
plávať neznámym územím (Höjesjö a kol. 2007).  
 

7.4.8 Dĺžky migrácií 
Z vyše 90-tich slovenských druhov rýb 62 druhov sú migranty na dlhé či kratšie 
vzdialenosti. Z toho 6 druhov je diadromných (Acipenser gueldenstaedti, Acipenser 
stellatus, Anguilla anguilla, Huso huso, Salmo salar, Salmo trutta trutta, ostatných 
56 druhov je potamodromných.  
V rámci SR rozlišujeme ťahy na dlhšie vzdialenosti nad 100 km (LD) a kratšie ťahy 
do 100 km (SD). Mnoho druhov patrí medzi nemigrujúce najmä vo vzťahu k neresu, 
avšak aj tieto ryby podnikajú kratšie/dlhšie ťahy, napr. osídľovacie, alebo za potravou. 
Zo širšej definície migrácií prakticky každá ryba je schopná prechodne alebo natrvalo 
meniť svoj existenčný areál. Odchýlky od bežného životného rámca sú obligátnym 
dôsledkom variability životného prostredia.  

 
 
 
Tab. 7.2 Migračné vzdialenosti niektorých potamodromných druhov rýb 
 
Podľa Schmutz a Mielach (2013)  

Druh 

Vzdialenosť [km] 

Tok Autor proti prúdu po prúde 

mrena severná 300 300 Dunaj Steinmann et at. (1937) 

podustva severná 140 100 – 46 Dunaj Steinmann et at. (1937) 

jalec hlavatý 105 170 Dunaj Steinmann et at. (1937) 

jalec tmavý 105 170 Dunaj Steinmann et at. (1937) 

jalec tmavý   > 150 Labe Fredrich et al. (1999) 

boleň   > 150 Labe Fredrich et al. (1999) 

mieň   20 Labe Fredrich et al. (1999) 

mieň 20 – 100   Labe Fredrich a Arzbach (2002) 

mieň > 200   Labe Schiemenz (1962) 

kapor niekoľko 100   Dunaj Scheuring (1929) 

nosál sťahovavý > 800   Weichsel Backiel (1966) 

úhor európsky 40 – 100   Labe Mann (1965) 
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Tab. 7.3 Cestovné vzdialenosti a časy migrácíí niektorých druhov rýb 
 
Podľa Fischschutz und Fischabstiegsanlagen (2004) 

losos max 37 km za deň Dee (V. Británia) Hawkins & Smith (1986) 

úhor 100 km za 6 týždňov Labe Mann (1965) 

hlaváč 0,1 km 2 týždne Logebach (Sev. Porýnie-Westfálsko) Žehnaj (1990) 

slíž 4km do 37 dní Mittelriede (Dolné Sasko) Brunken (1988) 

mihuľa potočná 2 km za 14 dní Länsmansbäcken (Švédsko) Malmqvist (1980) 

mieň 190 km do 19 dní Labe Faller a Schwevers (2012) 

pleskáč vysoký 20 km za týždeň Labe Luhmann a Mann (1962) 

pleskáč malý 20 km za týždeň Labe Luhmann a Mann (1962) 

plotica 40 km za týždeň Labe Luhmann a Mann (1962) 

jalec tmavý 20 km za týždeň Labe Luhmann a Mann (1962) 

jalec tmavý 82 km do 24 dní Dunaj Scheuring (1994) 

jalec hlavatý 148 km do 24 dní Dunaj Scheuring (1994) 

mrena severná 303 km za 37 dní Dunaj Scheuring (1994) 

mrena severná 245 km za 30 dní Dunaj Scheuring (1994) 

nosáľ 140 km za 60 dní Dunaj Scheuring (1994) 

7.5 Orientácia rýb podľa prúdu 

 

7.5.1 Zmyslové schopnosti rýb pri orientácii vo vodnom prúde 
Zmyslové orgány slúžia rybám na príjem optických, akustických, elektrických a 
chemických signálov, a tým na orientáciu v prostredí.  
Počas migrácie ryby používajú na orientáciu všetky zmysly. Optické a hmatové 
zmysly rovnako ako bočná čiara slúžia na orientáciu v bezprostrednom okolí a na 
vyrovnanie smeru plávania (napríklad proti a po prúde). Význam sluchu je 
diskutabilný. Je však známe, že prúdenie a potopené štruktúry vykazujú typické 
akustické signatúry, ktoré by tiež mohli pôsobiť ako orientačné vodítko. Vnemy 
teploty a vône sú dôležité pre identifikáciu konkrétnej rieky (Hasler a Scholz 1983).  
Čuch a chuť tvorí spoločný čuchovo-chuťový orgán, pretože ide o vnímanie a 
zaznamenávanie látok rozptýlených vo vode. Pre jednoznačnejšiu orientáciu rýb pod 
migračnou bariérou je vhodné, aby cítili rovnaký chemizmus vody pritekajúcej pod 
bariéru z rybovodu a z rieky – dolný ani horný koniec rybovodu by teda nemali byť 
zaústené do bočného prítoku hlavnej rieky. 
Zrak je u väčšiny dravých druhov rýb (pstruhy, šťuka) najdôležitejším zmyslom. 
Prostredníctvom zraku sa ryby orientujú v priestore, zrak má význam pri hľadaní 
potravy, rozoznávaní nepriateľa, partnerov pri rozmnožovaní a ostatných jedincov 
v húfe. Húfy rýb sa udržujú z väčšej časti vizuálnym kontaktom – ryby sa snažia 
držať v takej vzdialenosti od seba, aby sa stále videli. Ryby majú vyvinuté komorové 
oči, umiestnené spravidla na bokoch hlavy. Avšak charakter videnia je určený 
vlastnosťami svetla vo vodnom prostredí. Rybie oko nemá viečka a zaostrovanie sa 
deje len približovaním alebo odďaľovaním šošovky od sietnice pomocou okohybného 
svalu. V podstate sú ryby krátkozraké. Majú však pomerne široké zorné pole, 
v rozmedzí 150 – 180°.  
Sluchový – statoakustický orgán je u rýb spoločným zmyslom na vnímanie zvuku 
a rovnováhy, ktorým si ryba uvedomuje správnu polohu vo vode. Je to v podstate 
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vnútorné ucho. Ryba počuje alebo vníma zvuky len ako vlnenie vodných vrstiev cez 
lebečnú stenu, tak ako každé iné chvenie v prostredí. Pre udržanie rovnováhy je 
rozhodujúce prúdenie endolymfy polkruhovitými chodbami. Pri pohybe ryby určitým 
smerom začne aj endolymfa prúdiť rovnako smerujúcim oblúkom. Tým sa podráždia 
zmyslové bunky i zakončenia nervov a podnet k zmene polohy tela je odoslaný do 
mozgu. 
Bočná čiara umožňuje rybám vnímať vlnenie vody spôsobované pohybom iných 
objektov alebo prekážkami. Pomocou nej sa ryby orientujú v zakalenej vode a za 
zlých svetelných podmienok. Po bokoch sa tiahne kanál bočnej čiary k chvostu, na 
hlave sa rozvetvuje na viac kanálikov. V pravidelných intervaloch vyúsťuje tento 
kanál na povrch tela krátkymi odbočkami, ktoré sú u rýb so šupinami spojené 
perforáciou príslušných šupín. V kanálikoch je prítomný riedky sliz, ktorý pokrýva 
vrcholy zmyslových teliesok vystupujúcich do dutiny kanálika a zaznamenáva 
nepatrné podnety.  
Okrem už zmienených zmyslov sú v koži rýb rozptýlené zmyslové telieska, ktoré 
zaznamenávajú tlakové, chemické a tepelné zmeny.  
 

Základné poznatky o vnímaní toku, orientácie a plavby rýb možno zhrnúť 
nasledovne: všetky ryby sú podľa autorov Lucasa a Barasa (2001) schopné 
detekovať rýchlosť prúdu, použiť ho pre orientáciu a plávať k nemu (pozitívna 
reotaxia).  
 
 
7.5.2 Minimálna reoaktívna rýchlosť v koryte rybovodu  
V prípade, že rýchlosť prúdenia klesne pod druhový a vekový limit (pozri tabuľku 7.4) 
ryby strácajú pozitívnu reoaktívnu orientáciu (DWA 2010, draft). Z tohto dôvodu 
rýchlosť prúdenia v rybovode ako aj rýchlosť v zdrži pri hornom vyústení rybovodu 
musí byť väčšia ako reoaktívna rýchlosť. Nasledujúca tabuľka ukazuje reoaktívne 
rýchlosti vybraných druhov a vývojových kategórií ichtyofauny. 
 
 
Tab. 7.4 Reoaktívne rýchlosti pre vybrané druhy rýb podľa veľkosti tela a vývojových štádií 
 

Druh Perióda/veľkosť 
Rýchlosť 

[m/s] Zdroj 

hlaváče, slíž, čerebľa, pichľavka siná juvenil 0,15 
Adam a Schwevers 

(1997) 

pstruh potočný, lipeň, jalec maloústy ≤ 12 cm 0,15 
Adam a Schwevers 

(1997) 

prevažné kaprovité, lososovité a iné 
čeľade, dospelce malých druhov 
(čerebľa, slíž) 

juvenil 0,15 Seifert (2012) 

juvenil 0,15 Seifert (2012) 

juvenil 0,15 Seifert (2012) 

prevažne kaprovité – mrena, podustva, 
jalec hlavatý, salmonidy – pstruh 
potočný, lipeň a iné čeľade 

adult 0,2 Seifert (2012) 

adult 0,2 Seifert (2012) 

adult 0,2 Seifert (2012) 

väčšina druhov adult 0,2 Pavlov (1989 ) 
mrena severná, jalec hlavatý, jalec 
maloústy adult 0,2 Adam et al. (1999) 

anadromné salmonidy adult > 0.30 Pavlov (1989 ) 

hlavátka podunajská adult >0.30 Seifert (2012) 
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7.5.3 Preferované vodné prúdy pod migračnou bariérou (pod rybovodom)  
Ryby v prvom rade využívajú pre orientáciu prúdnicu hlavného toku, zatiaľ čo slabšie 
prúdy zostávajú bez povšimnutia. Pri migrácii proti prúdu väčšina druhov rýb migruje 
rovnobežne s hlavným prúdom, pričom každý druh a veková kategória preferuje 
určitú prietokovú rýchlosť. Ak sa v toku križuje niekoľko prúdnic (ústia prítokov), ryby 
pre orientáciu väčšinou zvolia najrýchlejšie prúdy. Vysoká turbulencia prúdenia môže 
prerušiť protiprúdovú orientáciu rýb (Pavlov et al. 2000). Z tohto dôvodu požadujeme 
v článku 3.1 metodického usmernenia zaústiť čo najsilnejší výtokový prúd z rybovodu 
(3.1.4, 3.1.5, 3.1.6) do okraja hlavnej prúdnice tesne pod migračnou bariérou, 
prípadne alternatívne ho zaústiť do najbližšieho oddychového miesta na okraji 
hlavnej prúdnice tesne pod migračnou bariérou (3.1.1). Kvôli postupu rýb popri 
okrajoch hlavného prúdu rieky požadujeme v článku 3.1.2 zvýšenie počtu rybovodov 
na širokých migračných bariérach. 
Rýchlosť prúdenia atraktívneho toku musí byť medzi reoaktívnou rýchlosťou a 
kritickou rýchlosťou, pričom dobré podmienky sa dosahujú medzi 0,7 až 0,8-
násobkom kritickej rýchlosti (Pavlov 1989, BMLFUW 2012). Podľa Pavlova (1989) 
rýchlosti prúdenia medzi 0,7 až 1,0 m.s-1 sú vhodné pre väčšinu potamodromných 
druhov. Bafume (2012) kalkuluje s vyššími rýchlosťami 0,8 až 1,5 m.s-1. Zároveň ale 
rýchlosť prúdu vytekajúceho z rybovodu musí byť čo najvýraznejšia, nemá byť 
menšia ako 1 m.s-1 (Armstrong a kol. 2010), podľa medzinárodného štandardu 
ISO/DIS 26906 (o rybovodoch) nemá byť menšia ako 0,75 m.s-1 (podrobnejšie 
v článku 3.1.6 metodického usmernenia). Pretože výtokový prúd z rybovodu je počas 
väčšiny roka „utopený“ a rozplynutý pod zvýšenou hladinou rieky, je tiež dôležité 
postupovať podľa článkov 3.1.1 a 3.1.6 a zvážiť výškové umiestnenie výtoku 
rybovodu až na výškovú úroveň pri Q180, čo zabezpečí menšie rozplynutie prúdu 
z rybovodu v hlavnom toku práve v období najpočetnejších migračných ťahov rýb. 
Z rovnakého dôvodu zosilnenia výtokového navádzacieho prúdu z rybovodu 
odporúčame jeho koncentráciu na výtoku z rybovodu v zmysle článku 3.1.6. 
 
 
7.5.4 Preferované časti migračného koridoru v toku  
Ryby podľa Seiferta (2012) vykazujú rôzne správanie počas migrácie proti prúdu.  
Napr. hlaváče najradšej migrujú v kontakte so substrátom a používajú veľké kamene 
ako ochranu proti prúdu. Dokonca aj malé zvýšenie rýchlostí prúdenia predstavuje 
migračné prekážky pre tento druh (Utzinger et al. 1998).  
Lipeň a iné druhy lipňového a mrenového pásma prekonávajú bariéry plávaním 
v otvorenej vode, pričom vodný stĺpec musí mať dostatočnú hĺbku. Podobne mreny a 
podustvy prekonávajú výnimočne hĺbky pod 30 cm (len ak je k dispozícii dostatočný 
prietok). Iba pstruhy a sivone sú schopné prekonávať prekážky skokom, ale sú pritom 
závislé na veľkosti rozbehovej hlbočiny a hrúbke prepadového lúča vody (BMLFUW 
2012, Seifert 2012).  
Všeobecne platí, že ryby migrujú proti prúdu alebo rovnobežne s hlavným prúdom 
tak dlho, kým im to plávacie schopnosti dovolia. Ak nemôžu prekonať hlavný prúd, 
začnú hľadať cestu bočnými pomalšími prúdmi, avšak vždy majú tendenciu vracať sa 
k hlavnému prúdu. Toto je rozhodujúci moment pri výbere umiestnenia vstupu do 
rybovodu v dolnej vode (Seifert 2012).  
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7.5.5 Vplyv hydraulických pomerov na pohyb rýb pod priečnou prekážkou 
In: Ondřej Slavík, Zdeněk Vančura a kol. MIGRACE RYB, RYBÍ PŘECHODY A ZPŮSOB JEJICH 
TESTOVÁNÍ  

Pri protiprúdových migráciách sa orientácia rýb riadi hydraulickými pomermi, najmä 
rýchlosťami vody, hĺbkami a tiež líniami brehov. Pritom zo zmyslových orgánov tu 
hrajú rozhodujúcu úlohu bočná čiara, oko a blanitý labyrint vo vnútornom uchu. Je 
teda zrejmé, že zásadnú úlohu v návrhu umiestnenia vstupov do rybovodu hrá 
vyhodnotenie hydraulických pomerov v dolnej hladine pod haťou, vrátane výskytu 
miest, kde ryby pred pokusom o výstup môžu odpočívať.  
Príklady výsledkov monitorovania pohybu rýb pod haťou: 
V dolnej vode pod haťou bol experimentálne mapovaný pohyb lososa, avšak 
u ostatných druhov sú výsledky výskumov skromné. Larinier (2005) zdokumentoval 
pre lososa atlantského jeho aktívne vyhľadávanie možného priechodu rovnobežne 
s haťou na dvoch dielach s energetickým využitím. Na priehrade Baigts (obr. 7.12a) 
ide o nevýhodnú koncepciu s rybobodom na brehu protiľahlom k vodnej elektrárni, 
kde zachytil len nízku účinnosť priechodu 30 – 40 % (pri relatívnom prietoku 
v rybovode približne 5 % ročného priemerného prietoku na vstupe). Avšak po 
navýšení prietoku na viac než dvojnásobok dosiahol aj zvýšenie účinnosti na 
prijateľnú hodnotu 87 %. Na ďalšom diele Castetarbe (obr. 7.12b) tiež preveroval 
efektivitu výhodne umiestneného jediného vstupu priechodu pre lososa situovaného 
v blízkosti výtoku z turbín a zistil tu účinnosť až 94 %.  
 

 
Obr. 7.12.a (Larinier 2005 [podľa Slavík 2012])                        Obr. 7.12.b (Larinier 2005 [podľa Slavík 2012]) 

 
U zástupcov kaprovitých druhov (jalec hlavatý, pleskáč vysoký, pleskáč malý, karas 
striebristý a nosáľ severný) pri jarných migráciách v máji až júni zistil pomocou 
rádiovej telemetrie Horký a kol. (2007) úplne odlišné správanie. V profile pod haťou 
Obříství určoval prúdnicu rieky turbínový prietok, zatiaľ čo iné prúdy pod haťou boli 
zanedbateľné. Z porovnania pozícií rýb vyplynuli zreteľné rozdiely v lokalizácii aj 
v prevažujúcich smeroch a rozsahoch pohybu daných druhov (obr. 7.13).  
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Obr. 7.13 Grafické zobrazenie jednotlivých druhov rýb pod prekážkou (Slavík, Vančura 2012) 
 

Jalce po neúspešnom pokuse prekonať prúd spod turbín využívali na odpočinok 
takmer celé pásmo v podhatí v dĺžke 80 m. Naopak nosáľ, pleskáče a karas 
zotrvávali pri brehu len v pásme prúdu pod výtokom z turbín a priestor pokojnej vody 
pod haťou vôbec nevyužívali.  
U týchto druhov teda nemožno očakávať aktívne vyhľadávanie vstupov do rybích 
priechodov mimo najsilnejšieho prúdenia v koryte. Prienik oblastí pozícií jalca a 
ostatných sledovaných druhov sa tak obmedzil iba na úzky pás asi desiatich metrov 
v prúdnici, bezprostredne pod výtokom z turbín, čo je nevyhnutné rešpektovať 
v návrhoch lokalizácie dolných vstupov do rybovodov.  
 
7.6 Priestrannosť migračného prostredia v rybovode 
Schopnosť prekonávať priestorovo stiesnené miesta v koryte rybovodu zodpovedá 
veľkosti druhu ryby (pri starých jedincoch prichádza do úvahy aj ich zvýšená 
ostražitosť). Preto návrh parametrov rybovodu musí vychádzať aj z týchto rozmerov. 
Podľa najväčších druhov sa určuje hĺbka vody, šírka priechodových otvorov, aj 
vhodný objem bazénov. Najmä najväčšie jedince sumcov, hlavátok, šťúk, 
zubáčov resp. jeseterov nevyužívajú rybovody s malou hĺbkou vody.  
Pre dostatočnú priestrannosť rybovodu je potrebné dodržať rozmery podľa 
Súhrnnej tabuľky v článku 3 (tab. 3.5.2), v ktorej boli potrebné rozmery vodného 
migračného prostredia v rybovode prispôsobené rozmerom najväčších rýb 
príslušného rybieho pásma.  
 
Priestrannosť migračného prostredia pre výnimočne veľké druhy rýb 
V prípade doplnkového riešenia rozmerov pre niektoré výnimočne veľké cieľové 
druhy rýb je potrebná tabuľka 7.5 Priemerné dĺžky tela dospelých indikátorových 
druhov rýb, podľa ktorej môžeme riešiť dĺžku komory (rozostup prepážok bazéna) 
použitím metódy z nemeckých metodík: 
- dĺžka komory rybovodu  (= rozstup prepážok): minimálne 3-násobok dĺžky najväčšej 
ryby.  
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Tab.7.5 

Priemerné dĺžky tela dospelých indikátorových druhov rýb 

Druh ryby 
Dĺžka tela 
(m) 

amur biely Grass carp Ctenopharyngodon idella 0,8 

boleň dravý Asp Aspius aspius 0,75 

hlavátka veľká Huchen Hucho hucho 1,2 

jalec hlavatý Chub Leuciscus cephalus 0,6 

jalec tmavý Orfe Leuciscus idus 0,5 

jeseter malý Sterlet Acipenser ruthenus 0,55 

jeseter ruský Russian sturgeon Acipenser gueldenstaedti 1,4 

kapor obyčajný Carp Cyprinus carpio 0,7 

kolok veľký Zingel Zingel zingel 0,4 

lipeň tymianový Grayling Thymallus thymallus 0,45 

losos atlantický Salmon Salmo salar 1,2 

mieň 
sladkovodný Burbot Lota lota 0,5 

Mmrena severná Barbel Barbus barbus 0,7 

nosáľ sťahovavý Zahrte Vimba vimba 0,4 

pleskáč siný Zope Abramis balerus 0,35 

pleskáč tuponosý Zobel Abramis sapa 0,33 

pleskáč vysoký Bream Abramis brama 0,45 

podustva 
severná Nase Chondrostoma nasus 0,5 

pstruh dúhový Rainbow trout Oncorhynchus mykiss 0,6 

pstruh jazerný Lake trout Salmo trutta f. lacustris 0,8 

pstruh potočný Brown trout Salmo trutta fario 0,55 

sivoň potočný 
American brook 
trout Salvelinus fontinalis 0,4 

sumec veľký European catfish Silurus glanis 2 

šťuka severná Pike Esox lucius 1 

tolstolobik pestrý Bighead carp Hypophthalmichthys nobilis  0,6 

úhor európsky European eel Anguilla anguilla 0,9 

vyza veľká Beluga Huso huso  3,5 

zubáč veľkoústy Pike-perch Stizostedion lucioperca 0,65 
 
Priestrannosť migračného prostredia pri použití výnimky *7  
V prípade potreby použitia výnimky *7 k tab. 3.5.2 je potrebné okrem podmienok 
stanovených v uvedej výnimke dodržať aj minimálne dovolené rozmery komory 
(bazéna) a štrbín použitím metódy z nemeckých metodík a tab. 7.6 Obvyklé 
maximálne rozmery rýb: 
 – šírka priechodovej štrbiny v prepážke rybovodu: 3-násobok šírky najväčšej ryby; 
 – hĺbka priechodovej štrbiny v prepážke rybovodu: 2- až 2,5-násobok výšky 
najväčšej ryby; 
 – šírka komory (bazéna) rybovodu: minimálne 2-násobok dĺžky najväčšej ryby; 
 – hĺbka komory (bazéna) rybovodu: minimálne 2,5-násobok výšky najväčšej ryby; 
 – dĺžka komory rybovodu (= rozstup prepážok): minimálne 3-násobok dĺžky 
najväčšej ryby.  
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Tab. 7.6 Obvyklé maximálne rozmery rýb 

Veľkostne rozhodujúce druhy 

Rozmery tela 

Jäger et al. 2010 DWA 2010 (draft) 

dĺžka (cm) šírka (cm) výška (cm) 

boleň 80     18 

hlavátka veľká 80 10 13   

hlavátka veľká 90 12 14   

hlavátka veľká 100 12 16 17 

hlavátka veľká 120 14 19   

jalec hlavatý 40 5 8   

jalec hlavatý 50 6 11   

jalec hlavatý 60     12 

jalec tmavý 70     18 

jeseter malý 90     15 

kapor obyčajný 80     24 

karas zlatistý 45     14 

lieň sliznatý 60     12 

lipen tymianový 40 5 9   

lipen tymianový 50 6 11 9 

mieň sladkovodný 50 7 7   

mieň sladkovodný 60 8 8   

mieň sladkovodný 70     13 

mrena severná 60 7 11   

mrena severná 80     13 

nosál sťahovavý 60     15 

nosáľ sťahovavý 50     13 

ostriež zelenkavý 40     11 

pleskáč vysoký 50 5 15   

pleskáč vysoký 70     21 

plotica perleťová 70 7 13 14 

pstruh jazerný 90 11 20   

pstruh jazerný 100     17 

pstruh potočný 30 3 6   

pstruh potočný 40 4 8   

pstruh potočný 50 5 10 9 

sumec veľký 90 13 14   

sumec veľký 120 22 23   

sumec veľký 150 30 31   

sumec veľký 160     35 

šťuka severná 60 6 8   

šťuka severná 90 8 12   

šťuka severná 100     17 

zubáč veľkoústy 100     16 
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8.1 Odporúčaná metóda ichtyologického prieskumu  
 

Pre výskum povrchových tečúcich vôd je vhodný odber vzoriek pomocou elektrického 
agregátu. Je to najmenej selektívny spôsob odberu ichtyologického materiálu 
spomedzi všetkých aktívnych metód a zároveň najbežnejšie používaný spôsob 
hromadného odberu vzoriek v sladkých vodách. Odber vzoriek pomocou elektrického 
agregátu dovoľuje väčšiu štandardizáciu na jednotku „rybolovného úsilia“, vyžaduje 
menej času a námahy než iné zberové metódy. Jeho efektivitu ovplyvňuje však 
turbidita a nízka vodivosť vody. Ichtyologickú skupinu odoberajúcu vzorky tvoria 
minimálne traja členovia, ktorí sú na takýto odber vzoriek kvalifikovaní – jeden 
s elektrizovanou anódou a dvaja odberači s nevodivými podberákmi. Pri odbere 
vzoriek sa musia všetci riadiť odborovou normou MP SR (ON 34 1740), ako aj 
európskymi nariadeniami (EN 14011; CEN, 2003) pre broditeľné a nebroditeľné toky. 
Každá časť tela jednotlivých členov ichtyologickej skupiny odoberajúcej vzorky, ktorá 
by mohla prichádzať do kontaktu s elektrickým poľom, musí byť chránená 
vodotesným a nevodivým odevom. Nádoby na prechovávanie rýb musia byť 
z elektricky nevodivého materiálu a musia mať dostatočne veľký objem, aby sa v nich 
ryby netiesnili a nedusili. 
Pri odberoch vzoriek nie je možné stanoviť bodovo presnú lokalitu odberov, pretože 
napr. časť rybej populácie, ktorá v danom časovom období odmigrovala na neres, by 
spôsobila výrazné skreslenie výsledkov, bez korelácie ku kvalite ekologického stavu 
vôd v danom toku. V skúmaných tokoch je potrebné odberné miesta taktiež smerovať 
do oblastí s typickou hustotou rybích populácií pre dané časové obdobie. 
Ďalšou vhodnou metódou použiteľnou na odber vzoriek je metóda odberu vzoriek 
pomocou siete. 
 
8.2 Vykonávateľ ichtyologického prieskumu 

Vykonávateľom ichtyologického prieskumu môže byť osoba, ktorá je spôsobilá 
vykonávať ichtyologický prieskum, odoberať z vodného toku vzorky rýb, v primeranej 
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miere ich kategorizovať (zaraďovať), značkovať ich, vydávať odborné vyjadrenia 
podľa jednotlivých požiadaviek tejto metodiky. Požadované vzdelanie: vysokoškolské 
biologického smeru alebo stredoškolské biologického smeru s 5-ročnou praxou 
v ichtyologickom prieskume. 

 
8.3 Metodika a priebeh ichtyologického prieskumu v koryte rieky alebo potoka 
pred výstavbou rybovodu  
Odbery vzoriek ichtyofauny sú realizované na tangovanom toku v mieste výstavby 
vodného diela a v rovnomerne vzdialených lokalitách pod haťou a nad vzdutím 
budúcej hate. Taktiež môžu byť vyšetrované už fungujúce rybovody v rámci 
monitoringu ich funkčnosti.  
Vzorky rýb sa odoberajú jedným alebo dvoma elektrickými agregátmi s upravenými 
výstupmi pre jednu, resp. dve elektródy. Používa sa upravený typ s benzínovým 
motorom 1 – 3 A, 100 – 300 V s možnosťou plynulej voľby elektrických parametrov. 
Každú anódu obsluhuje ichtyologická skupina, zložená z 3 – 5 osôb. Efektívnosť 
odberu vzoriek pomocou elektrického agregátu je prijateľná ešte do hĺbky 0,5 –
 1,0 m. S narastajúcou hĺbkou a silou prúdu účinnosť klesá a v hĺbkach nad 1,5 m sa 
už stáva odber vzoriek vysoko selektívny, pretože ryby majú možnosť úniku po dne, 
resp. okrajom elektrického poľa. V takom prípade je možné využiť odber vzoriek 
pomocou siete. 
V každom úseku je zmeraná dĺžka, šírka, (plocha) a doba odberu vzoriek. 
 
8.4 Spracovanie vzoriek a údajov 
Terénne spracovanie odobratej vzorky spočíva v určení druhu, individuálneho 
zmerania dĺžky tela (SL), resp. celkovej dĺžky (TL) a zistenia hmotnosti s presnosťou 
na 1 mm, resp. 1 g. Ryby sa dajú relatívne ľahko určovať až do druhu. Väčšinu 
jedincov môžu triediť a určovať v teréne skúsení profesionáli a následne 
nepoškodené vrátiť naspäť do vody. Týka sa to však len dospelých rýb. Rané 
vývinové štádiá rýb sa výrazne líšia od dospelých a vo väčšine prípadov až po dlhšej 
dobe po vyliahnutí sa u nich objavujú znaky charakteristické pre dospelé jedince. 
V teréne neurčiteľné exempláre treba zafixovať 4% roztokom formaldehydu a 
preniesť do laboratória na odbornú identifikáciu.  
 
8.4.1 Vyhodnotenie a výpočet jednotlivých veličín pri použití abudancie 
Základným výstupom odberu vzoriek pri ichtyologickom prieskume je druhové 
zloženie, početnosť, biomasa a veľkostná štruktúra rýb. 
Získané údaje sa využívajú na zistenie početnosti a hmotnosti ulovených druhov pre 
každú lokalitu. Výpočet indexu diverzity, ekvitability, diagramov “poradie – početnosť” 
a “poradie – biomasa” sa vykonáva podľa  popisov v práci autora Begon et al. (1997), 
ktoré sú uvedené nižšie. Štatistické zhodnotenie je možné vykonať podľa Šťastného 
(1999) a základné štatistické veličiny definovať podľa Grofíka a Fľaka (1990). 
 
Početnosť alebo abundancia (A) je zastúpenie jedincov v populácii na určitej ploche: 
 

P

n
A    (ks/ha)                n – počet kusov (ks)                      P – plocha (ha) 

 
Dominancia je relatívna kvantitatívna charakteristika spoločenstva živočíchov, ktorou 
sa vyjadruje percentuálne zastúpenie druhových populácií v rámci štruktúry 
spoločenstva, resp. percentuálne zloženie zoocenózy, často bez ohľadu na veľkosť 
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skúmanej plochy alebo objemu. Dominanciu vyjadrujeme v triedach, ktoré 
zodpovedajú určitým percentuálnym rozsahom. V súčasnosti používaná stupnica má 
5 tried: 
  eudominantné druhy       –             >10 % 
  dominantné druhy           –        5 – 10 % 
  subdominantné druhy     –          2 – 5 % 
  recedentné druhy            –          1 – 2 % 
  subrecedentné druhy      –             < 1 % 
Početnostná dominancia vyjadruje percentuálne podiely abundancie druhových 
populácií na celkovej abundancii ichtyocenózy.  

s

n
D i 100*
  (%)            ni – počet jedincov  i-tého druhu  

                                          s – celkový počet jedincov ichtyocenózy 

 

Hmotnostná dominancia vyjadruje percentuálne podiely biomás druhových populácií 
na celkovej biomase ichtyocenózy.  
 

 
s

i

w

w
D

100*
  (%)          wi – biomasa všetkých jedincov daného druhu                                                         

                                            ws – biomasa celej ichtyocenózy 

 

Konštantnosť vyjadruje stálosť druhového zloženia určitého typu ichtyocenózy, či už 
regionálne, alebo v závislosti na čase. 

  100*
s

n
K i (%)          ni – počet vzoriek v ktorých sa i-ty druh vyskytuje 

                                           s – počet všetkých odobratých vzoriek 

 

Konštantnosť spravidla vyjadrujeme v triedach konštantnosti, ktoré označujeme 
rímskymi číslicami od I do V: 
 
I   –  druh vzácny                                                       0 – 20 % 
II  –  druh riedko sa vyskytujúci                                20 – 40 %  
III –  druh často sa vyskytujúci                                40 – 60 % 
IV –  druh prevažne sa vyskytujúci                          60 – 80 % 
V  –  druh takmer vždy prítomný                              80 – 100 % 
 
Simpsonov index diverzity pre charakteristiku spoločenstva je najjednoduchším 
meradlom, ktoré uvažuje tak s početnosťou, ako i s druhovým bohatstvom. 
Vypočítame ho ako podiel, ktorým biomasa alebo jedinci každého druhu prispievajú 
do celku zisteného pre danú vzorku; tzn., že druh i prispieva podielom Pi. 
 

    





S

i

iP

D

1

2

1
                  S  –  celkový počet druhov v spoločenstve – druhové bohatstvo  

                                         Pi  –  podiel, ktorým prispieva druh i do celku  
Hodnota indexu závisí na druhovom bohatstve i vyrovnanosti (ekvitabilite), s akou sú 
jedince rozložené  medzi druhy.  
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Vyrovnanosť (ekvitabilita) – vlastnú vyrovnanosť môžeme vypočítať vyjadrením 
Simpsonovho indexu diverzity ako podiel z maximálnej možnej hodnoty D, 
očakávanej v prípade, keby boli jedince medzi druhmi rozmiestnené rovnomerne, t. j. 
z hodnoty Dmax = S. Vyrovnanosť môže nadobúdať hodnoty v rozmedzí 0 až 1. 
 

S
P

D

D
E

S

i

i

1
*

1

1

2max 


  

 

Shannonov – Weawerov index H druhovej diverzity spoločenstva vyjadruje druhovú 
rôznorodosť (diverzitu) spoločenstva. Charakterizuje štruktúru spoločenstva, ktorá 
udáva vzťah medzi počtom druhov a ich pomerným zastúpením v spoločenstve. 
S rastom hodnoty druhovej diverzity rastie i počet druhov spoločenstva a celkový 
počet jedincov, tzn., že čím je vyššia jeho hodnota, tým je spoločenstvo pestrejšie.  
 

     ii PPH ln*         

    
N

n
P i
i                 ni – počet jedincov i-tého druhu na jednotku plochy  

                                   N – počet všetkých jedincov na jednotku plochy 

 

Index druhovej vyrovnanosti (ekvitability) spoločenstva podľa Shanona je hodnota, 
ktorá vyjadruje mieru rovnomernosti zastúpenia početnosti jednotlivých druhov. Čím 
je hodnota vyššia, tým je spoločenstvo vyrovnanejšie. 
 

S

PP

H

H
J

S

i

ii

ln

ln
1

max






  

                H      –  Shannonov index druhovej diverzity spoločenstva  
                   Hmax  –  maximálna hodnota druhovej diverzity  

                                            S       –  počet druhov 

 

Biomasa je celková hmotnosť jedincov v populácii na určitej ploche, resp. hmotnosť 
všetkých organizmov prítomných v zoocenóze v určitom okamihu.  
 

P

m
B    (kg/ha)               m – hmotnosť jedincov         P – plocha (ha) 

 

Diagramy „poradie – početnosť“ (rank – abundance) sa pokúšajú o grafické 
vyjadrenie zložitej štruktúry spoločenstva jediným atribútom. Ucelenejšiu predstavu 
o rozložení početnosti druhov v spoločenstve získame, ak kompletnú skupinu hodnôt 
Pi vynášame proti poradiu. Ako prvú do grafu vynesieme Pi najpočetnejšieho druhu, 
po ňom Pi druhého najpočetnejšieho druhu atď., až po Pi druhu najmenej početného. 
Diagram „rank…" môžeme zostrojiť pre počet jedincov, pre veľkosť plochy alebo pre 
biomasu rôznych druhov, ktoré spoločenstvo tvoria.  
Diagramy „poradie – početnosť“ (ako i indexy druhového bohatstva, diverzity a 
ekvitability) chápeme ako abstraktné vyjadrenia vysoko komplexnej štruktúry rybích 
spoločenstiev, ktoré sú prínosné pri porovnávacích štúdiách. 
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8.4.2 Vyhodnotenie použitím počtu rýb na jednotku rybolovného úsilia (CPUE) 

Vzhľadom na to, že je postačujúce zaznamenať zmeny v štruktúre ichtyofauny, je 
možné použiť relatívny parameter, ktorým je počet rýb na jednotku rybolovného úsilia 
– Catch per Unit Effort (ďalej len CPUE). Ako jednotku je možné použiť čas (napr. 
15 minút elektroodberu vzoriek, ak bolo odoberanie vzoriek vykonané viacerými 
osobami, vzorky prepočítať na jednu vzorkujúcu osobu alebo na dĺžku brehovej línie). 
CPEU je pomerne presným merateľom na rozdiel od absolútnej abundacie, ktorá je 
vždy vztiahnutá na prevzorkovanú plochu. V prípade hlbších partií tokov alebo 
silného prúdenia vzniká možnosť úniku rýb, a tým nie je vždy možné hodnoty 
abundancie porovnávať.  

8.4.3 Tabuľkové a grafické spracovanie výsledkov ichtyologického prieskumu 
v koryte rieky alebo potoka pred výstavbou rybovodu 
 

Druhové bohatstvo, abundancia a ichtyomasa 
Tab.8.1 Základné parametre ulovených druhov rýb, príklad 

DRUH  č. 1 č. 2 Vysvetlivky značiek: 

pstruh potočný 
 
 

A-ks    11 15,00 
 

A –  abundancia 

Salmo trutta m. fario (Linnaeus 1758) 
 

B-kg 
 
 

1,361 1,91 
 

B –  biomasa 
biomasa 
 
biomasa 
biomasa 
 

  
 

E-ch R-Lt R-Lt D-ks –  dominancia početnosť 

mihuľa Vladykova A-ks  2,00 D-kg –  dominancia hmotnosť 

Eudontomyzon Vladykovi (Oliva et Zanadrea 1959) 
 

B-kg  0,09 E-ch –  ekologický charakter 

 E-ch  R-Lt R-Lt –  reofilný litofil 

lipeň tymiánový A-ks    20 22,00 
 

L-Fy –  limnoflný fytofil 

Thymallus thymallus (Linnaeus 1758) B-kg 3,886 14,68 R-[Fy-Lt] –  reofilný fyto-litofil 

 E-ch R-Lt R-Lt N-[Fy-Lt] –  neutrálny fyto-litofil 

mihuľa juv. A-ks 1,00 15,00 L-Ps –  limnofilný psamofil 

Eudontomyzon Vladykovi (Oliva et Zanadrea 1959) 
Eudon 

B-kg 0,03 
 

0,48 N-Ps –  neutrálny psamofil 

 E-ch R-Lt R-Lt N-Lt –  neutrálny litofil 

jalec hlavatý A-ks 1,00  L-Id –  limnofilný indiferent 

Leuciscus cephalus (Linnaeus 1758) B-kg 0,02 
 

 L-Lt –  limnofilný litofil 

 E-ch R-Lt  R-Cpg –  reofilný čiastočný pelagofil 
biomasa 

 
slíž severný 

 
A-ks  1,00  

Barbatula barbatula (Linnaeus 1758) B-kg  0,01 
 

 

 E-ch  N-Ps  

hlaváč pásoplutvý A-ks 144,00 252,00  

Cottus poecilopus (Heckel 1837) B-kg 0,73 1,23  

 E-ch R-Lt R-Lt  

hlaváč bieloplutvý A-ks 4,00 4,00  

Cottus gobio (Linnaeus 1758) B-kg 0,05 0,05  

 
 

E-ch R-Lt R-Lt  

hlavátka veľká 
 

A-ks 1,00   

Hucho hucho (Linnaeus 1758) B-kg 1,36   

 E-ch R-Lt   

čerbľa pestrá A-ks 19,00 
 

38,00  

Phoxinus phoxinus (Linnaeus 1758) B-kg 0,10 0,11  

 E-ch 
E-ch 

R-Lt R-Lt  

 A-ks 201,00 349,00  

CELKOM 
B-kg 7,55 18,57  

E-ch  X X  
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Dominancia 

Tab. 8.2: Dominancia zistených druhov, príklad 

LOKALITA č. 1 č. 2 

DRUH abund biomas abund biomas 
 % T % T % T % T 
pstruh potočný 5,4726 II. 18,036 I. 4,298 III. 10,282 I. 

mihuľa Vladykova 0  0  0,5731 V. 0,5009 V. 

lipeň tymiánový 9,9502 II. 51,498 I. 6,3037 II. 79,039 I. 

mihuľa juv. 0,4975 V. 0,3578 V. 4,298 III. 2,6014 III. 

jalec hlavatý 0,4975 V. 0,2915 V. 0  0  

slíž severný 0  0  0,2865 V. 0,0566 V. 

hlaváč pásoplutvý 71,642 I. 9,7324 II. 72,206 I. 6,6506 II. 

hlaváč bieloplutvý 1,99 IV. 0,6891 V. 1,1461 IV. 0,2736 V. 

hlavátka veľká 0,4975 V. 18,01 I. 0  0  

čerbľa pestrá 9,4527 II. 1,3849 IV. 10,888 I. 0,5956 V. 

                                                     1111                                                                                                                                                       
Vysvetlivky: 
abund  –  početnostná dominancia 
biomas –  hmotnostná dominancia 
T            –  trieda dominancie 

I. eudominant  [> 10 %] 
II. dominant  [5 – 10 %] 
III. subdominant [2 – 5 %] 
IV. recedent  [1 – 2 %] 
V. subrecedent  [< 1 %] 

 

Konštantnosť výskytu a stupeň ohrozenia 

Tab.8.3 Konštantnosť výskytu, stupeň ohrozenia a ďalšie ekologické parametre zistených druhov rýb, 
príklad  

KONŠTANTNOSŤ STUPEŇ ohrozenia BIND OCHRANA SAPR UŽIT. ZOGEO 

DRUH RYBY % trieda Váh SR váha druhu valencia druhu rozšírenie 

 
čerbľa pestrá 100 V. EN EN 2 - O - B SP E 

hlaváč bieloplutvý 100 

100 

V. - - 3 - O - B SP E 

hlaváč pásoplutvý 100 

 

V. - - 3 - O - B SP E 

hlavátka veľká 50 III. LR:cd LR:cd 5 M, C B - A LR P 

jalec hlavatý 50 III. LR:lc LR:lc 3 M B - A LR P 

lipeň tymiánový 100 V. LR:Ic LR:Ic 5 M, C O - B LR P 

mihuľa juv. 100 V. CR CR 3 Z O - B SP P 

mihuľa Vladykova 50 III. CR CR 3 Z O - B SP P 

pstruh potočný 100 V. LR:Ic LR:Ic 3 M, C O - B LR P 

slíž severný 50 III. - - 1 - B - A SP P 

Vysvetlivky ku tab. 8.3. 

          KONŠTANTNOSŤ:                                           STUPEŇ ohrozenia:                               BIND váha:              OCHRANA druhu: 
I. vzácny [0 – 20 %]  CR – kriticky ohrozené     bioindikačná váha   Z = chránený zákonom 

II. zriedkavo sa vyskytujúci [20 – 40 %] EN – ohrozené     5 = výborný   M = chránený min. lovnou dĺžkou 
III. často sa vyskytujúci [40 – 60 %] VU – zraniteľné     4 = veľmi dobrý   C = chránený časom hájenia 
IV. prevažne sa vyskytujúci [60 – 80 %] LR – menej ohrozené     3 = stredný 
V. takmer vždy prítomný [80 – 100 %]           cd – závislý na ochrane    2 = slabý    ZOGEO rozšírenie: 

                                                                                              nt – takmer ohrozený    1 = zlý    zoogeografické rozšírenie 
               lc – najmenej ohrozený     S – endemit Slovenska 
SAPR valencia:               UŽIT. druhu:       K – endemit Karpát 
sapróbna valencia úžitkovosť        E – endemit Európy 
O –  oligosapróbna LR  –  lovné ryby          P – endemit Palearktu 
B –  mezosapróbna SP  –  sprievodný druh       X – druh rozšírený aj mimo Palearktu 
A –  mezosapróbna         A – druh alochtónny (dovezený) 
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Diverzita a ekvitabilita 

Tab. 8.5: Indexy diverzity a vyrovnanosti rybích populácií, príslušné diagramy, príklad 

LOKALITA 
1 2 

abun biom abun biom 
Simpsonov index – D 1,86721819 2,9420013 1,84818597 1,56137 
Ekvitabilita – E 0,23340227 0,3677502 0,23102325 0,1951713 
Shannonov index – H 1,00761274 1,3168895 1,01891056 0,7724206 
Ekvitabilita – J 0,4845593 0,63329 0,4899924 0,3714558 

 

 

 
Graf č. 8.2 Grafické zobrazenie vypočítanej abudancie ichtyofauny sledovaných lokalít 

 

Ekologické charakteristiky 
 

Tab.8.6 Ekologické charakteristiky všetkých zistených druhov rýb, príklad 

 

skratka slovensky latinsky potrava 
repro 
dukcia 

prúd 
Mig 
rácie 

Bo boleň dravý Aspius aspius (Linnaeus 1758) Ca.2.1 A.1.3 Re SD 

Čer čerebľa pestrá Phoxinus phoxinus (Linnaeus 1758) Ca.1 A.1.3 Re NM 

Hlb hlaváč bieloplutvý Cottus gobio (Linnaeus 1758) Ca.1 B.2.7 Re NM 

Hlp hlaváč pásoplutvý Cottus poecilopus (Heckel 1837) Ca.1 B.2.7 Re NM 

Hl hlavátka podunajská Hucho hucho (Linnaeus 1758) Ca.2.1 A.2.3 Re SD 

Jhl jalec hlavatý Leuciscus cephalus (Linnaeus 1758) Eu A.1.3 Re SD 

Li lipeň tymiánový Thymallus thymallus (Linnaeus 1758) Ca.1 A.2.3 Re SD 

MihU mihuľa Vladykova Eudontomyzon Vladykovi (Oliva et Zanadrea 1959) Ca.1 A.2.3 Re NM 

Pds podustva severná Chondrostoma nasus (Linnaeus 1758) He.2.2 A.1.3 Re LD 

Pd pstruh dúhový Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) Ca.1 A.2.3 Et SD 

Pj pstruh jazerný Salmo trutta m. lacustris (Linnaeus 1758) Ca.1 A.2.3 Li SD 

Pp pstruh potočný Salmo trutta m. fario (Linnaeus 1758) Ca.1 A.2.3 Re SD 

Si sivoň potočný Salvelinus fontinalis (Mitchill 1814) Ca.1 A.2.3 Et SD 

Sli slíž severný Barbatula barbatula (Linnaeus 1758) Ca.1 A.1.6 Re NM 

počet 14 

    Notácia: modrým písmom sú rybárske úlovky 
 

Ca.1 –  nešpecializované mäsožravé Et –  eurytopný 
Ca.2.1 –  rybožravé Re –  reofilný 
Ca.2.2 –  planktónožravé Li –  limnofilný 

Ca.2.3 –  zooplanktónožravé NM –  neťažný 
Eu –  všežravé SD –  ťahy do 100 km 
He.2.1 –  makrofytofágne LD –  ťahy nad 100 km 
He.2.2 –  mikrofytofágne  
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A.1.1 –  otvorený podklad, pelagofil B.1.4 –  fytofil strážca 
A.1.2 –  litopelagofil B.2.2 –  hniezdiče, polyfil 
A.1.3 –  otvorený podklad, litofil B.2.5 –  hniezdiče, fytofily 
A.1.4 –  otvorený podklad, fytolitofil B.2.7 –  hniezdiče, speleofil 

A.1.5 –  otvorený podklad, fytofil  
A.1.6 –  otvorený podklad, psamofil  
A.2.3 –  ukrývač, litofil  
A.2.5 –  ostrakofil  

 

 

8.5 Textové zhrnutie výsledkov ichtyologického prieskumu v koryte rieky alebo 
potoka pred výstavbou rybovodu – ilustratívny príklad  
 

8.5.1. Zhrnutie ekologických charakteristík ichtyofauny  

 tok: Váh, (uvedie sa rkm. priečnej prekážky alebo súradnice GPS); 

 vyšetrovaná lokalita č. 1 = pod haťou, (uvedie sa rkm. vyšetrovanej lokality alebo 
súradnice GPS); 

 vyšetrovaná lokalita č. 2 = nad haťou, (uvedie sa rkm. vyšetrovanej lokality, alebo 
súradnice GPS); 

 zóna – podhorská; 

 pásmo podľa zaradenia vodných útvarov do rybích pásiem v SR – lipňové; 

 druhové bohatstvo rybích spoločenstiev = 14; 

 počet čeľadí = 6; 

 potrava = najpočetnejšie sú nešpecializované mäsožravce (10), pred 
rybožravcami (2), všežravcami (1) a mikrofytofágmi (1 druh); 

 vzťah k prúdeniu vody = výrazne prevládajú reofilné druhy (11) nad eurytopnými 
druhmi (2). Jeden druh je limnofilný; 

 rozmnožovanie = boli zistené 4 reprodukčné gildy. Výrazne zastúpené litofilné 
ukrývače (7) pred litofilmi neresiacimi sa na otvorený podklad (4). Dva druhy sú 
speleofilné hniezdiče a 1 druh je psamofilný; 

 dĺžka migračných ťahov = prevládali sťahovavé druhy na kratšie vzdialenosti 
(SD) do 100 km (8 druhov) nad silnými migrantami (LD) nad 100 km (1 druh). 
Nemigrujúcich je 5 druhov; 

 indikátorové druhy = hlavátka, lipeň, pstruh potočný, čerebľa, hlaváče, slíž; 

 zistená migračná trasa v tangovanom úseku toku, alebo koncentrácia rýb, alebo 
zimoviská = rieka Váh je migračný koridor nadregionálneho významu. 

 
8.5.2. Zhrnutie dopadov na chránené, vzácne a ohrozené druhy 

 Vo vyšetrovanom úseku Váhu je prevaha druhov s ochranou v rybárskej 
legislatíve (doba lovu, minimálna dĺžka, zákon); kaprovité – podustva severná, 
jalec hlavatý, boleň, čerebľa; lososovité – hlavátka, pstruh potočný, pstruh 
dúhový, sivoň potočný, pstruh jazerný; lipňovité – lipeň tymianový a mihuľovité – 
mihuľa Vladykova. 

 Podľa červeného zoznamu rýb Slovenska (Hensel, Mužík, 2001) patria 3 druhy 
rýb vo Váhu medzi neohrozené druhy.  

 Kriticky ohrozený je 1 druh – mihuľa Vladykova (CR). 

 Ohrozený je 1 druh – čerebľa pestrá (EN). 

 Jeden druh – hlavátka je závislá na ochrane (LR:cd). 

 Tri druhy – jalec hlavatý, pstruh potočný a lipeň tymianový patria medzi najmenej 
ohrozené taxóny (LR:lc). 
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 Podľa európskej IUCN klasifikácie, Bernského dohovoru a EU Smernice 92/43 
patria medzi chránené, resp. druhy európskeho významu aj ďalšie vo Váhu 
zistené ryby – mihuľa Vladykova, hlavátka, lipeň a podustva severná. Ich stavy 
by sa však nemuseli výrazne meniť pri realizácii navrhnutých kompenzačných 
opatrení. 

 

8.5.3. Zhrnutie ďalšieho vývoja rybích spoločenstiev 
Hlavným problémom je synergické pôsobenie prehustených vodných stavieb, 
priestorová izolácia oddelených častí toku, zmena prúdivého prostredia a 
degradácii genofondu fragmentovaných populácií vodných živočíchov, čo môže viesť 
až k ich celkovému kolapsu.  

 Zavzdutý úsek fakultatívne opustia vývojové štádiá reofilných druhov – podustvy, 
jalca hlavatého, slíža, pstruha potočného, lipňa a hlavátky. 

 Zmenená potravná ponuka zabahneného dna vzdutia zdrže priláka limnofilné a 
eurytopné druhy rýb – pstruha dúhového, najmä však larválne vývojové štádiá 
mihule Vladykovej. Mihule v juvenilnom štádiu môžu nájsť v bahnitom substráte 
na okrajoch zátopy a tesne nad haťou priaznivé podmienky pre svoj vývoj.  

 Čerebľa, lipeň, pstruh potočný, dospelé mihule a hlavátka počas neresu zátopu 
opustia. 

 Ostatné ohrozené druhy môžu v zátope prežívať temporálne za účelom 
získavania potravy alebo zimovania, avšak na neres budú migrovať proti prúdu 
do perejnatých úsekov rieky.  

 
8.5.4. Ichtyologické odporúčania pre rybovod – ilustračný príklad na menšej 
lipňovej rieke  
Rybovod musí byť priechodný pre všetky tunajšie druhy rýb: boleňa, čerebľu, oba 
hlaváče, hlavátku, jalca hlavatého, lipňa, mihuľu ukrajinskú, podustvu, pstruha 
dúhového, jazerného, potočného, sivoňa, slíža. Neprípustné sú vodopádové riešenia 
v rybovode, vyžadujúce od rýb prekonávanie prekážky skokmi.  

 Osobitne treba zdôrazniť zistený výskyt hlavátky, pre ktorú je potrebné dodržať 
zväčšené rozmery rybovodu – šírka štrbiny minimálne 50 cm, hĺbka prietokovej 
štrbiny minimálne 45 cm, hĺbka vody v bazéne pod prepážkou minimálne 70 cm a 
nad prepážkou minimálne 87 cm. 

 Výtok z rybovodu (dolný vstup pre ryby) v spodnej vode pod haťou musí byť 
zaústený do zóny zhromažďovania tiahnucich rýb – priamo do ľavého alebo 
pravého okraja prúdu vytekajúceho z hydroelektrárne (najlepšie na okraj prúdu 
medzi MVE a haťou). Kvôli malej šírke novej migračnej bariéry do 20 m je možné 
pripustiť aj menej vhodné vyústenie výtoku z rybovodu na opačnom brehu rieky 
do spodnej časti vývaru hate na úrovni výtoku vody z hydroelektrárne. Dolný 
vstup do rybovodu sa musí dôsledne vyhýbať zóne spenenej vody, vodných 
valcov a búrlivého prúdenia, kvôli úspešnému navedeniu migrujúcich rýb do 
rybovodu.  

 Trvalý prietok rybovodu určený podľa prietoku Qa v toku na hodnotu 0,8 m3.s-1 
má byť po celý rok s výnimkou zimy vyrovnaný a musí byť nastavený podľa 
aktuálnych prietokových pomerov tak, aby boli splnené aj ostatné navrhované 
parametre (rýchlosť, turbulencia, erózia, transport... ), ktoré v ekotope biokoridoru 
vzájomne tesne korelujú. Cez rybovod preto nemôže pretekať ani väčší prietok, 
ak by v niektorých kľúčových miestach znamenal enormné zvýšenie prietokových 
rýchlostí. Tým by sa rybovod stal pre väčšinu rýb proti prúdu nepriechodný. 
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 Počas všetkých väčších prietokov rieky nad spoločnú prietokovú kapacitu 
rybovodu a turbín (štatisticky cca 60 – 70 dní ročne) sa výtok z rybovodu musí 
pomocou doplňujúceho lákavého prietoku postupne zvyšovať až na úroveň 
dvojnásobku Qrybovodu, čiže na 1,6 m3.s-1. Tento zvýšený prietok má za funkciu 
zatraktívniť vstup do rybovodu pre ryby (zväčšenie lákavého prúdu), znamená to, 
že zväčšený prietok neprechádza celým rybovodom, ale je dopravovaný 
pomocným potrubím alebo kanálom k vstupu pre ryby do rybovodu.  

 Navádzací vodopádik – prídavný prietok (cca 10 l.s-1, padajúci z výšky aspoň 2 m 
z rúry o priemere 10 cm) privádzaný od hornej hladiny zdrže k dolnému ústiu 
rybovodu by mal pritiahnuť ryby zhromaždené pod bariérou hate do rybovodu. 

 Umiestnenie trasy rybovodu buď priamo v koryte (napr. vnútrokorytová rampa pri 
brehu alebo v pilieri medzi haťou a MVE), alebo ešte výhodnejšie ako obtokový 
biokoridor. 

 Z pohľadu typu prúdenia vody by bol optimálny bystrinný bezprepážkový tok. 
Vzhľadom na nedostatočnú dĺžku disponibilného priestoru je prípustné aj 
skrátené koryto s bazénovým prúdením cez široké a hlboké štrbiny. 

 Koryto musí mať čo najprírodnejší charakter – dno a šikmé svahy vyložené 
riečnymi kameňmi a zasypané riečnym štrkom, aj zvislé steny prepážok alebo 
oporných múrov musia byť čo najviac členité (vymývaný betón, členitá matrica 
debnenia... ). Priečny miskovitý profil koryta bystrinného rybovodu môže 
vychádzať z trojuholníkového prierezu, v bazénovom sú prípustné kolmé steny 
brehov. Kamenné brehy je potrebné spevniť výsadbou vŕbových odrezkov (pre 
ryby je vhodné, aby počas priechodu cez rybovod boli opticky kryté pred 
predátormi, napr. kormoránmi).  

 Vtok do rybovodu v hornej vode bude cez vtokový otvor, horná hrana otvoru musí 
byť minimálne 10 cm pod dolnou úrovňou trvalej hladiny vody v zdrži. Proti 
nežiaducemu jarnému zvýšeniu prietokov musí byť vtokový otvor hradený aj 
zhora. Tomuto prietoku bude treba prispôsobiť optimálne morfologické parametre 
rybovodu. 

 Najvyššia prierezová rýchlosť vody v prípade použitia bystrinného rybovodu do 
1,5 m.s-1.  

 Najvyššia rýchlosť vody v štrbine v prípade použitia bazénového prepážkového 
rybovodu do 1,8 m.s-1.  

 Maximálne prevýšenie hladín susedných bazénov 17 cm. Dno rybovodu však 
musí byť plynulé, bez zvislých skokov. 

 Šírka prietokovej štrbiny – minimálne 50 cm kvôli hlavátke. 

 Hĺbka prietokovej štrbiny – minimálne 45 cm kvôli hlavátke. 

 Hĺbka vody v bazéne – minimálne 0,70 m pod prepážkou, minimálne 87 cm nad 
prepážkou, v okrajových plytčinách pri brehoch len 10 cm.  

 Šírka koryta – minimálne 4 m pri hladine. 

 V prípade použitia bystrinného rybovodu – maximálny pozdĺžny sklon 1 : 50 
(20%). 

 Dĺžka komôr bazénového rybovodu – minimálne 2,5 m. 

 Odporúčaný vodný objem komory bazénového rybovodu – minimálne 4 m3. 

 Dĺžka obtokového vodného biokoridoru – od spodného zaústenia pod haťou MVE 
po začiatok prúdivého úseku v hornej vode MVE.  

 Oddychová komora po každých 2 metroch prevýšenia (t. j. bočná zátoka 
minimálne 400 x 300 cm so stojatou vodou v strede trasy rybovodu).  
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9.1. Vnútorné vybavenie koryta bystrinného bezprepážkového rybovodu 

 
9.1.1. Textové odporúčania (zhrnuté aj v Súhrnnej tabuľke 3.5.2) 

Celokorytové bystrinné sklzy: Z bystrinných priechodov je pre ryby a mihule 
ekologicky najúčinnejším extrémne mierny, zdrsnený balvanitý sklz na celú šírku 
koryta, s kamenno-štrkovým dnom a s preliačením do „trojuholníkového“ priečneho 
profilu. Jeho veľkou výhodou oproti rampovým alebo obtokovým rybovodom je, že do 
priechodu musí trafiť 100 % migrujúcich rýb, prichádzajúcich k bariére.  

Priechod na celú šírku koryta však môže byť len v prípade relatívne nízkeho 
pevného riečneho prahu alebo stupňa (cca do prevýšenia hladín 2 m). Je vhodný aj 
na spriechodnenie pevného odberného prahu derivačnej MVE.  

Naopak neúnosný je tam, kde migračnú bariéru tvorí pohyblivá hať cez rieku. 
Nevhodný je aj tam, kde je prevýšenie bariéry viac metrov – pri požadovanom spáde 
sklzu by tu vznikla nutnosť zvýšenia protipovodňových hrádzí na dlhom úseku rieky 
pod bariérou.  

Rampové bystrinné sklzy a obtokové bystriny: V prípade veľkého prevýšenia 
hladín nad a pod migračnou bariérou už nemôže byť preliačený balvanitý sklz 
v celom koryte, ale zúžený na kraji alebo v strede koryta ako bystrinná rampa, alebo 
zúžený a predĺžený môže byť mimo koryta ako najprirodzenejšia obtoková bystrina 
s charakterom prirodzeného potoka. Do nich už zákonite trafí menšie percento rýb, 
tiahnucich proti prúdu.  

Konkrétne požiadavky pre všetky tri polohové typy bystrinných rybovodov: 
● Každý typ bezprepážkového bystrinného rybovodu má mať z ekologického 
hľadiska charakter strmšieho (teda perejnatejšieho) úseku príslušného toku 
s analogickými vlastnosťami koryta aj vodného prostredia.  
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● Preliačený, výrazne miskovitý až trojuholníkový priečny profil koryta 
rybovodu je dôležitý pre všetky typy bystrinného rybovodu (pre celokorytový sklz, 
pre bystrinnú rampu, aj pre obtokovú bystrinu). 

 
Obr. 9.1 Optimálny tvar koryta bystrinného rybovodu, ktorý umožňuje vytvorenie dostatočnej hlbočiny, ako aj 
plytčín s pomalšie prúdiacou vodou aspoň na jednej strane rybovodu  

 
Tento preliačený tvar musí zabezpečiť dostatočne veľké, zároveň ale aj relatívne 
pokojné vodné prostredie (podľa nasledujúcich bodov):  
● Prirodzený charakter dna treba zabezpečiť jeho celoplošným vyložením riečnymi 
okruhliakmi (prípadene lomovým kameňom) s veľkosťou minimálne 25 – 35 cm a 
následným presypaním riečnym štrkom v hrúbke aspoň 10 cm.  
● Dostatočná hĺbka vody v prúdnici aj počas zmenšeného prietoku. Problémové to 
je najmä v celokorytovom sklze, najmä v kombinácii s obdobím neresových migrácií 
pstruhov. Súvislá hĺbka v najhlbšej prúdnici musí byť (tab.3.5.2): aspoň 30 cm 
v hornom aj dolnom pstruhovom pásme, ako aj v lipňovom pásme pri rieke 

s Qa < 20 m3.s-1, aspoň 40 cm v lipňovom pásme pri rieke s Qa > 20 m3.s-1 a 

v mrenovom a pleskáčovom malom toku s Qa < 5 m3.s-1, aspoň 50 cm v mrenovej 

rieke, aspoň 60 cm v pleskáčovej rieke. Pri pleskáčovej veľkej rieke s Qa > 200 m3.s-1 

(na Dunaji) musí byť hĺbka bystrinného rybovodu aspoň 80 cm. Z prírodných 
(hydraulických – fyzikálnych) dôvodov sa pre bezprepážkové rybovody s veľmi 
malým prietokom – avšak po dokladovaní hydraulickým výpočtom – pripúšťa menšia 
hĺbka prúdnice rybovodu, najmenej však 20 cm. V prípade výskytu hlavátky musí byť 
hĺbka v ktoromkoľvek pásme minimálne 50 cm, v prípade výskytu sumca 
v ktoromkoľvek pásme minimálne 70 cm.  
Možnosti dosiahnutia dostatočnej hĺbky rybovodu vďaka preliačeniu koryta veľmi 
názorne dokazujú obrázky 12.4. až 12.9. v prílohe 12.4.2. 
● Dostatočné plytčiny: Voči požiadavke na dostatočnú hĺbku prúdnice rybovodu 
stojí rovnako dôležitá požiadavka: na okrajoch má byť voda plytká a oveľa pomalšia 
než v prúdnici, čo je najdôležitejším uľahčením pre všetky slabšie ryby a ostatné 
vodné živočíchy. Možnosti dosiahnutia výrazne menších rýchlostí v plytčinách jasne 
dokazujú obrázky 12.4. až 12.9. v prílohe 12.4.2. 
● Maximálne povolené rýchlosti vody: Najväčšou anomáliou pre ryby v rybovode 
bude väčšia rýchlosť vody, prislúchajúca až horskému, nie podhorskému, ani 
nížinnému úseku. Rýchlosť vody nesmie byť neprekonateľnou bariérou pre tu 
migrujúce druhy rýb. Ikrami obťažkané samice s čiastočne oslabnutým telom nie sú 
fyziologicky schopné prekonať také prekážky ako ľahšie a silnejšie samce. Preto 
musíme bariérové a rýchlostné pomery v rybovode prispôsobiť ikernačkám, ktorých 
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prítomnosť a početnosť pri rozmnožovacom akte je rozhodujúca pre úspešný neres a 
nakladenie ikier.  

Návrh rýchlosti prúdenia vody v rybovode sa vo všeobecnosti určí podľa súhrnnej 
tabuľky v článku 3.5.2, a to podľa príslušnosti k rybiemu pásmu (určenému v tabuľke 
a v mape v prílohách 1.2 a 1.3). 

V súhrnnej tabuľke v článku 3.5.2 sú stanovené najvyššie prierezové rýchlosti 
vody v bystrinnom rybovode: 1,1 m.s-1 v pleskáčovej rieke aj veľkej rieke, 1,2 m.s-1 
v mrenovej rieke, 1,5 m.s-1 v lipňovom pásme, 1,7 m.s-1 v dolnom a 1,8 m.s-1 
v hornom pstruhovom pásme.Pre mrenový alebo pleskáčový malý tok s Qa < 5 m3.s-1 
je stanovená najvyššia prierezová rýchlosť vody v bystrinnom rybovode 0,7 m.s-1. 
Podmienkou takýchto najvyšších prierezových rýchlostí vody je ale výrazne drsné 
kamenno-štrkové dno, početné veľké spomaľovacie balvany a priečny profil koryta 
výrazne preliačený až trojuholníkový(!), kde v plytčine musia mať slabšie a menšie 
ryby migračný koridor s rýchlosťou nižšou ako 0,4 m.s-1 

Príklady výpočtov rýchlostí pre sklzy sú v prílohe 12.3, príklady výpočtov rýchlostí 
pre vnútrokorytové rampy a obtokové bystriny sú v prílohe 12.4. 
● Pozdĺžny sklon musí projektant výpočtom spresniť tak, aby splnil požiadavky na 
limitnú rýchlosť, hĺbku a šírku vodného prúdu. Pre rýchlu orientáciu uvádzame 
v súhrnnej tabuľke 3.5.2 orientačné pozdĺžne sklony koryta bystrinného rybovodu 
v závislosti od rybích pásiem: cca 1 : 20 v hornom pstruhovom a 1 : 25 v dolnom 
pstruhovom pásme, cca 1 : 50 v pásme lipňa, cca 1 : 100 v pásme mreny a cca 
1 : 150 v pásme pleskáča. Pre mrenové a pleskáčové potoky vychádzajú pozdĺžne 
sklony bystrinného rybovodu cca 1 : 200. (Pri tradičných vodohospodárskych 
riečnych sklzoch sú bežnejšie niekoľkonásobne prudšie sklony, napr. 1 : 5 alebo 
1 : 10.)  
● Zvýšenie drsnosti koryta a úkryty: Rýchlosť prúdenia vody pri dne výrazne stlmí 
už vyššie spomínané vyloženie dna riečnymi okruhliakmi s priemerom 25 cm a ich 
presypanie 5 – 10-centimetrovou vrstvou štrku. Pretože pri bystrinných priechodoch 
nerátame s výraznými (spojitými) priečnymi prepážkami na spomalenie 
„rozbiehajúcej sa“ vody a na vznik rýchlostných tieňov, pre oddych rýb je nutné 
každých 2 až 5 m (podľa šírky rybovodu) osadiť do rybovodu vyčnievajúci balvan. 
Balvany treba osadiť medzi plytkovodnú výstupovú cestu drobných rýb a 
hlbokovodnú výstupovú cestu najväčších rýb, teda do svahu medzi plytčinu a 
hlbočinu (pozri obr. 9.24 v prílohe 9.1.2.3).Tieto úkrytové a brzdiace balvany treba 
pevne osadiť do podložia v celej dĺžke rybovodu, v pozdĺžnom rozostupe rovnajúcom 
sa šírke vodnej hladiny. Balvany by mali výrazne vystupovať nad okruhliakové dno a 
siahať až po bežnú hladinu vody v rybovode.  

V širokom celokorytovom sklze je potrebné osadiť medzi pomalšou plytšou a 
rýchlejšou hlbšou prúdnicou po každých štyroch metroch nielen po jednom balvane, 
ale vytvoriť tu priečne medzernaté línie veľkých skál (tieto línie sú analogické ako 
v type rybovodu s balvanitými medzernatými prepážkami – príloha 9.3.1), avšak 
musia mať v centrálnej prúdnici priechod pre veľké ryby a v každej príbrežnej plytčine 
priechod pre málo zdatné ryby podľa limitov z nasledujúceho odseku. Keďže 
celokorytový sklz je vystavovaný povodniam, budú na dostatočné ukotvenie v ňom 
potrebné úkrytové balvany veľké v hlbších miestach až 0,6 – 1 m a ich ukotvenie do 
betónu.                 
● Medzery v balvanitých líniách: V celokorytovom sklze s priečnymi medzernatými 
líniami balvanov, ale aj v každom bystrinnom rybovode s brzdiacimi balvanmi, by mali 
byť v najhlbšej prúdnici aj na každom plytkovodnom okraji výrazné medzery – 
priechody v týchto výstupových prúdoch. Šírky týchto medzier by mali spĺňať 
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požiadavky na šírku štrbinových otvorov v prepážke zo súhrnnej tabuľky pre 
bazénové (komorové) rybovody, čiže mala by byť 20 cm v hornom aj dolnom 
pstruhovom pásme, 30 cm v malých tokoch lipňového pásme, 50 cm v stredných a 
veľkých tokoch lipňového pásma aj v mrenovej rieke, 70 cm v pleskáčovej rieke, 
100 cm v pleskáčovej veľkej rieke, 20 cm v mrenovom alebo pleskáčovom potoku. 
V prípade výskytu hlavátky by to malo byť vždy minimálne 50 cm a v prípade výskytu 
sumca minimálne 60 cm.  
● Šírka hladiny: Bystrinná rampa aj obtoková bystrina (bezprepážková) by mali mať 
pri hladine minimálne 2 m v hornom pstruhovom pásme, minimálne 3 m v dolnom 
pstruhovom pásme a v lipňovom pásme pri prietoku Qa < 5 m3.s-1, minimálne 4 m 
v lipňovom pásme pri prietoku Qa 5 – 20 m3.s-1, minimálne 5 m v lipňovom pásme pri 
prietoku Qa > 20 m3.s-1, rovnako v mrenovej aj v pleskáčovej rieke s Qa > 5 m3.s-1, a 
minimálne 8 m v pleskáčovej veľkej rieke s Qa > 200 m3.s-1. Zároveň však platí 
výnimka (*8), že pri rekonštrukciách rybovodov alebo pri spriechodňovaní už 
vybudovaných priečnych prekážok v prípadoch, v ktorých nie je možné dodržať 
požadovanú šírku rybovodu v hladine kvôli nedostatku priestoru z dôvodu 
vybudovaných protipovodňových opatrení, je možné použiť menšiu šírku rybovodu, 
najmenej však ¾ požadovaného limitu. Táto šírka ale musí byť podrobne hydraulicky 
posúdená, či vyhovuje požadovanými rýchlosťami pre dané rybie pásmo, a zároveň 
takéto umiestnenie rybovodu musí byť schválené správcom toku. Táto výnimka (*8) 
neplatí pri budovaní nových priečnych prekážok. 
Pri malých tokoch sú prípustné menšie rozmery: v mrenovom alebo pleskáčovom 
pásme pri prietoku Qa < 5 m3.s-1 je určená šírka minimálne 2 m. Pri potokoch 
s menšou šírkou zavodnenej hladiny ako 3 m (merané pri Qa príslušného potoka) je 
možné použiť menšiu šírku príslušného rybovodu podľa hydraulického výpočtu, 
najmenej však 1 m (výnimka *7), ale je potrebné dodržať minimálne rozmery podľa 
veľkosti cieľových druhov rýb podľa prílohy č. 7, bod 7.6. Aj pre bezprepážkové 
bystrinné rybovody s určeným veľmi malým prietokom pod 0,1 m3.s-1 sa výnimočne 
pripúšťa menšia šírka, ak táto vyplynie z hydraulického výpočtu (12.4., prípadne 
12.3.). 
●  Pri malých tokoch s Qa < 5 m3.s-1 je v prípade mrenového pásma možné použiť 
pre návrh rýchlostí v rybovode sĺpec v tab. 3.5.2 „Mrenové pre Qa ≥ 5 m3.s-1“, teda pri 
bystrinnom rybovode maximálne 1,2 m.s-1 a pozdĺžny sklon maximálne 1 :100. To 
isté je možné uplatniť pri odstraňovaní starých prahov na tokoch, keď celý prietok 
toku tečie celokorytovým rybovodom. 
● Odolnosť celokorytového sklzu voči každoročne pretekajúcim veľkým vodám sa 
musí zabezpečiť pevným zaklinením vyčnievajúcich skalných línií do podkladu, t. j. 
do medzier kamennej rovnaniny, najlepšie však do betónového základu.  

Do bystrinnej rampy alebo obtokovej bystriny by sa deštrukčné veľké vody vôbec 
nemali prelievať – to treba stavebne zabezpečiť, napríklad aj pevným zahradením 
vtokového otvoru zhora a zdvihnutím bočných ochranných múrikov rybovodu nad 
výškovú úroveň deštrukčných prietokov.  

Proti obvyklému podomletiu odspodu je vhodné vytvoriť pod bystrinným sklzom, 
rampou alebo pod obtokom stabilizačný priečny prah z lomových kameňov 
zapustených do dna toku, lícujúci s tvarom koryta, za ktorým by mala plynulo 
pokračovať postupne rednúca kamenná dlažba . 
● Oddychová zátočina: Po prekonaní každých 2 výškových metrov prevýšenia 
každého rybovodu treba vytvoriť jednu oddychovú bočnú zátoku s nulovou 
rýchlosťou vody, pri hladine aspoň 2 m širokú a 5 m dlhú. Má mať vodorovné dno, 
zvýšený počet úkrytových balvanov (medzery medzi nimi musia spĺňať limit 
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priechodovej štrbiny z tabuľky 3.5.2) a majú nad ňu prevísať vysadené kroviny kvôli 
upokojeniu rýb a ochrane pred vyrušovaním a predátormi (napr. kormoránmi). 
● Kvôli dotvoreniu perejnato-hlbočinného biotopu v rieke pod bystrinným rybovodom 
(ale aj z hydraulických dôvodov) je vhodné pod sklzom aj pod vnútrokorytovou 
rampou vytvoriť v dne novú prúdivú hlbočinu plynulým miskovitým prehĺbením dna 
v centrálnej prúdnici pod sklzom, či rampou aspoň o 0,5-1 m („prírodný vývar“). 
● Veľký obtokový biokoridor (napr. ako na VD Žilina) musí spĺňať viacero ďalších 
limitov, ktoré sú podrobne uvedené v prílohách 12.5.1 až 12.5.5 

 
 
 
 
 

9.1.2. Nákresy a obrázkové odporúčania a varovania pre bezprepážkové 
bystrinné rybovody  

 

9.1.2.1. Celokorytové bystrinné sklzy 
1. príklad – priechodný na 100 % pri všetkých prietokoch a pre všetky druhy:  
Kamenno-štrkový celokorytový bystrinný sklz preliačený, s betónovým 
podkladom (Muránka I) (spád 1 : 40, preliačenie stredu koryta 0,4 m, šírka 8 – 10 m, 
dĺžka 50 m):  

  

Obr. 9.2                                                                Obr. 9.3 

Pri malom prietoku (obr. 9.2) ostáva dostatočne hlboká prúdnica v strede, po krajoch pokojné plytčiny 
s vyčnievajúcimi brzdiacimi balvanmi, za sucha aj štrkové lavice. V pozadí zvyšok pôvodného 
riečneho stupňa. 

Pri veľkom prietoku (obr. 9.3) majú ryby a mihule rýchlostné tiene za zatopenými balvanmi, na 
okrajoch dostatočne pokojné plytčiny  

  
Obr. 9.4                                                                   Obr. 9.5 

Aj počas búrlivých prietokov (obr. 9.4) majú ryby a mihule na okrajoch preliačeného sklzu dostatočne 
pokojné plytčiny. Vpravo (obr. 9.5): nepriechodná migračná bariéra Muránka I pred spriechodnením – 
vodopádový riečny stupeň s prevýšením hladín 1 m. 
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Obr. 9.6                                                                                 Obr. 9.7 

Dôležité detaily vnútra koryta bezprepážkového zdrsneného preliačeného sklzu (obr. 9.6, 9.7). 
Podstatou priechodnosti širokých sklzov pri extrémne malých prietokoch je trojuholníkový priečny 
profil, ktorý stavbári dosiahli pomocou drevenej šablóny. Bez zásahu biologického dozoru stavby by 
atypické preliačenie stredovej prúdnice nebolo. 

 

 
Obr. 9.8 Pôdorys bezprepážkového zdrsneného preliačeného sklzu (Muránka I - tok zľava doprava) 
 

 
Obr. 9.9 Pozdĺžny rez bezprepážkového zdrsneného preliačeného sklzu (Muránka I – tok sprava 
doľava) 

 
Obr. 9.10 Priečne rezy bezprepážkového zdrsneného preliačeného sklzu (Muránka I): priečny rez 
v mieste pôvodného 1-metrového stupňa bol plynule odbúraný až o niekoľko decimetrov v jeho 
strednej časti 
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Obr. 9.11 Priečny rez v strede trasy, kde bolo treba výrazne dosypať nad pôvodným dnom 

 
Obr. 9.12 Priečny rez prehĺbeniny pod sklzom 
 
 
 
Model Muránky I. vypracovaný podľa projektovej dokumentácie v 2D matematickom modeli  

 
Obr. 9.13 Prúdenie pri prietoku 5,0 m3.s-1, tok zľava doprava 

 
Obr. 9.14 Prúdenie pri prietoku 0,5 m3.s-1, tok zľava doprava 
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2. príklad (prevažne pozitívny):  
kamenno-štrkový celokorytový bystrinný sklz nepreliačený s betónovým pod-
kladom (Muránka II – projekt analogický ako Muránka I., realizácia mierne odlišná): 

 
Obr. 9.15 Ukážková realizácia účinných rýchlostných tieňov z mimoriadne veľkých balvanov. Pri spáde 
1 : 40 účinnejšie brzdia vodu, dodávajú rybovodu charakter vysokohorskej bystriny. Pri veľkom 
prietoku majú ryby aj mihule množstvo výrazných rýchlostných tieňov za veľkorozmernými balvanmi, 
na okrajoch však nemajú dostatočne pokojné plytčiny pre migráciu slabších druhov a jedincov počas 
vysokých prietokov, lebo napriek projektu tu dodávateľ nezrealizoval trojuholníkový priečny profil – 
takúto zmenu projektu musí včas zastaviť bioekologický dozor stavby (článok 4, bod B). Projektované 
preliačenie je nepozorovateľné, preto chýba aj centrálna hlbočinová trasa pre veľmi nízke prietoky. 
Vzadu vidieť okraj pôvodného riečneho stupňa.. 

  
Obr. 9.16 Bývalý nepriechodný vodopád 
s prevýšením hladín 1,7 m, nahradený 
miernym celokorytovým sklzom. 

Obr. 9.17 Detail vodného prostredia
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9.1.2.2. Bystrinné rampy (bezprepážkové) 
 
Príklad – rybovod priechodný pre všetky miestne druhy:  
sypaná kamenno-štrková bystrinná rampa (na toku Revúca) 
 

 
Obr. 9.18 Strmšia balvanitá rampa (spád cca 1 : 20 hore, 1 : 30 dole): Hore – aj pri veľkom prietoku 
láka ryby spod nepriechodnej bariéry a vodopádov silný výtok z rybovodu.  

 
Obr. 9.19 Ryby majú dve plynulé výstupové trasy – vpravo rýchlejšiu hlbočinu pre pstruhy a lipne, 
vľavo pomalší plytký prúd pre čereble a hlaváče. Celý prietok tečie prioritne cez rybovod. 
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9.1.2.3. Obtokové bystriny (bezprepážkové) 
 

1. príklad (predovšetkým výstražný, len čiastočne pozitívny):  
sypaná kamenno-štrková obtoková bystrina (okolo VD Žilina na Váhu)  

 
Obr. 9.20 Pre ryby najkomfortnejšie bystrinné obtokové koryto okolo veľkej vodnej nádrže na veľkej 
rieke. Toto meandrujúce kamenno-štrkové koryto s takmer prirodzeným pozdĺžnym sklonom (extrémne 
nízkym, len 1 : 400), šírkou vyše 5 m a niekoľkodecimetrovou hĺbkou vody je priechodné pre všetky 
druhy rýb, a to aj pri veľkých prietokoch, nevzpriečili by sa tu ani veľké plaveniny. Vďaka 
meandrovaniu vytvára všade hlbočiny aj plytčiny, teda nový biotop (vrátane neresísk), trvalo osídlený 
všetkými druhmi rýb susednej rieky. Šikmé zemné svahy umožňujú vytvorenie nových vysokotrávnych, 
krovinných aj stromových biotopov, čím v krajine vzniká komplexný náhradný biokoridor.  
Priechod cez bariéru VD Žilina je však čiastočne nefunkčný, lebo chybne tu boli zrealizované:  

 – zaústenie výtoku z rybovodu do rieky veľmi ďaleko od migračnej bariéry priehrady (pomohlo by 

vykopanie nového dolného úseku koryta od bagroviska ku priehradnému múru), 

 – vedenie biokoridoru cez veľkoplošné „jazero“ bagroviska so stojatou vodou, čo komplikuje mnohým 

rybám nájdenie pokračovania prúdu v obtoku (pomohlo by dosypanie „chýbajúceho“ pravého brehu 
rybovodu na južnom okraji jazera, ktorý by nedovolil také rozptýlenie prúdnice), 

 – vtokový objekt – o jeho zapchávaní a strmosti aj o možnosti ich riešenia bližšie v článku 3.4.1. 

 

   
Obr. 9.21 Vľavo zlý nevábivý výtok (vstup),   Obr. 9.22 Neprekonateľné bariéry na vtoku do rybovodu. 
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2. (vzorový) príklad riešenia spriechodnenia nadštandardným obtokom:  
kamenno-štrková obtoková bystrina s betónovým dnom v mrenovom pásme 
malej rieky  

 
Obr. 9.23 Vstup rýb priamo z hlavného vodného prúdu tečúceho z MVE, mimoriadne veľký prietok 
nad 1,5 m3.s-1, konštrukcia pevného, ale prirodzene pôsobiaceho dna (podbetónovanie riečnych 
kameňov, presypanie štrkom), široký vodný priestor s centrálnou hlbočinou až 85 cm a okrajovými 
plytčinami (obr. 9.26), úkrytové balvany medzi oboma koridormi každé 2 – 3 m, napriek 
prevýšeniu len 2 m a dĺžke trasy len 100 m má až 2 oddychové zátoky clonené vysadenými 
drevinami, výrazne ozelenené brehy komplexného biokoridoru, vtok chránený proti upchaniu nornou 
stenou, oplotenie sťažujúce pytliačenie. 

 

 
Obr. 9.24 



 

P 9 - 12 

 

 
Obr. 9.25 Podstatné prvky v prírode blízkom koryte bystrinného obtoku – široký vodný priestor 
s centrálnou hlbočinou až 85 cm, s okrajovými plytčinami, úkrytové balvany medzi oboma koridormi. 
 

 

 
Obr. 9.26 Detail centrálnej hlbočiny a okrajových plytčín. 
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9.2. Vnútro koryta bazénového (veľkokomorového) prepážkového rybovodu 
 

9.2.1. Textové odporúčania (zhrnuté aj v súhrnnej tabuľke 3.5.2)  
● A) Celokorytové bazény (čiže bazénový priechod na celú šírku koryta potoka 

alebo rieky, v ktorom sa ponechá prirodzené dno a voda sa kaskádovito zavzduje 
priečnymi prepážkami z kameňa, s vystuženým nepriepustným jadrom každej 
prepážky). Sú vhodné len na relatívne nízkom odbernom prahu derivačnej MVE na 
potoku, ak napríklad nie je možné vybudovať v koryte pod bariérou dlhý 
bezprepážkový sklz (napr. kvôli blízkemu premosteniu), alebo kde treba zároveň 
celoplošne zavodniť pôvodné hlavné koryto toku ochudobnené kvôli odberu k MVE 
o časť prietokov. Výhodou oproti rampovému alebo obtokovému rybovodu je, že do 
priechodu musí trafiť 100 % migrujúcich rýb, prichádzajúcich ku bariére. Nevýhodou 
môže byť riziko deštrukcie pri veľkých prietokoch hlavného toku a finančná náročnosť 
pri veľkom prevýšení bariéry alebo pri veľkej šírke toku.  

● B) Bazénové rampy a obtoky (prepážkové): V prípade veľkého prevýšenia 
hladín nad a pod migračnou bariérou prihaťovej MVE alebo na toku s veľkou šírkou 
alebo s výraznými veľkými vodami už nemôže byť priechod v celej šírke koryta, ale 
len zúžený na kraji alebo v strede koryta ako bazénová rampa. Ako zúžený a 
predĺžený môže byť aj mimo koryta ako bazénový obtok. Oproti celokorytovým 
bazénom trafí do rampy aj do obtoku menšie percento rýb, tiahnucich proti prúdu. 
Bazénová rampa aj bazénový obtok majú kvôli rybám spĺňať nasledujúce požiadavky 
zo súhrnnej tabuľky (článok 3.5.2):  
• Koryto rybovodu by malo byť podobné prírode, ale odolné voči deštrukcii, vyložené 
riečnym kameňom s priemerom cca 25 – 35 cm, ukladaným na dotyk do hustého 
betónu, aby sa kamene v betóne nepotopili a dosiahla sa čo najväčšia drsnosť 
(hrboľatosť) dna. Špáry medzi dnovými aj spodnými brehovými kameňmi v kamennej 
dlažbe vypĺňať betónom len do polovice, na záver ich presypať 10-centimetrovou 
vrstvou štrkopiesku. (Sypané alebo vykladané prírodné dno bez podbetónovania má 
spravidla kratšiu životnosť.)  

Aj vzhľad prepážok má byť podobný prírode, teda s maximálne členitým 
povrchom. Prepážky je najlepšie urobiť buď murované z riečneho kameňa na 
betónovom základe, alebo betónové obložené kameňom. V súčasnosti možno 
odporučiť aj prepážky z betónu liateho do debnenia imitujúceho kamennú štruktúru – 
ako vhodné príklady možno uviesť typ debniacej matrice „Bazaltová štruktúra“ 
(obr. 9.27), príp. typ „Murus romanus“ (obr. 9.28). Oba typy sa ľahko osídlia 
mikroflórou a mikrofaunou, čo vytvorí prírodný ráz zvislých betónových stien (nielen 
v prípade prepážok, ale aj v prípade nutnosti iných zvislých betónových brehov 
rybovodu). 

           
 Obr. 9.27                                                                      Obr. 9.28 

• Dno: Nové kamenné dno má byť na čo najväčšej časti plochy pokryté prirodzeným 
substrátom: v horských a podhorských tokoch kamenito-štrkovitým, v nížinných 
tokoch štrkovo-piesčito-hlinitým substrátom. Celú plochu dna treba presypať aspoň 
10-centimetrovou (pri rybovode na potoku 5-centimetrovou) vrstvou štrkopiesku – 
pretekajúca voda si ho počas prevádzky prirodzene rozmiestni, kam treba. 
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• Pri projektovaní podhatia je dôležité dodržať plynulý priechod dna rybovodu do dna 
rieky, a tiež rovnakú hĺbku rybovodu a rieky v podhatí a rybovode (napr. ak má 
rybovod hĺbku 60 cm, nemôže ústiť do rieky upravenej na hĺbku 40 cm, lebo by sa 
znehodnotili hĺbky, prevýšenia hladín aj rýchlosti vody v rybovode) – možné riešenie 
takejto situácie ukazuje obrázok 17 v článku 3.1.6. metodického usmernenia. 
• Brehy: Popri okrajoch bazénového rybovodu je vhodné nad hladinou vody lokálne 
vysadiť skupinky stromov, kríkov a vysokých mokraďových tráv, poskytujúcich úkryt 
aj rybám. Brehy možno spevniť podľa potreby kameňom, lokálne v kombinácii 
s výsadbou vŕbových odrezkov, najmä okolo veľkých prírodných oddychových 
zátočín. 

V úsekoch, kde má rybovod zvislé betónové brehy bez okolitého terénu vhodného 
na výsadby, je vhodné vytvoriť drôtokamenné vegetačné koše v kľudovom rohu 
každej veľkej komory (bazéna – obrázky 9.44, 9.45). (Vegetačné koše sú vyplnené 
drobným kameňom len v dolnej vrstve a po obvode koša. Vnútorný priestor je po 
vložení vodopriepustnej geotextílie vyplnený humusovou zeminou od úrovne 20 –
 40 cm pod projektovanou hladinou rybovodu až do šikmej úrovne 20 – 40 cm nad 
projektovanou hladinou rybovodu (pri betónovej stene). Do vyššej časti šikmého 
povrchu koša sa vysadia krovité vŕby, do nižšej časti koša mokraďové trávy.) 
• Dostatok pokojného vodného prostredia = energetická náročnosť bazéna 
rybovodu pre ryby (v tabuľke 3.5.2 uvedené ako: „Energia vody po utlmení 
v bazéne rybovodu“, resp.: „Zostatkový energetický výkon“): je to veľmi preukazný 
ukazovateľ, či sa v jednotlivých bazénoch rybovodu vytvorí prostredie nadmerne 
vyčerpávajúce energiu migrujúcich rýb, alebo nie.  

Fyzikálny vzorec (príloha 12.1, rovnice 12.10, 12.11) počíta rozptyl (stratu) energie 
vody prepadajúcej v rybovode z bazéna do bazéna, pričom sa energia vody 
rýchlejšie rozptýli vo veľkoobjemovom bazéne než v malom bazéne. Z biologického 
hľadiska to znamená, že ryba migrujúca proti prúdu, musí vynaložiť (stratiť) menej 
energie pri plávaní vo veľkoobjemovom bazéne než v malom bazéne, lebo pláva 
v energeticky menej náročnom prostredí, proti pokojnejšiemu prúdu vody.  

Pre horné pstruhové pásmo je prípustná najvyššia limitná hodnota rozptylu 
energie pod 250 W.m-3, pre dolné pstruhové pásmo pod 225 W.m-3, pre lipňové 
pásmo menej – pod 200 W.m-3, pre mrenové pásmo pod 150 Wm-3, pre pleskáčové 
rybie pásmo len pod 125 W.m-3 (podľa DWA 2010). Z porovnania s tabuľkou 12.2. 
prílohy 12.1 je zrejmé, že v rybovodoch sa pripúšťa energeticky náročnejšie 
prúdenie, než je v prirodzených tokoch. 

V oddychových komorách, ktoré musia byť umiestnené po každých dvoch metroch 
prevýšenia, smie byť rozptyl energie v objeme oddychovej komory pod 50 W.m-3 – 
platí pre všetky pásma. 
• Dostatočný objem vodného prostredia v každom bazéne (komore) je podstatný 
pre vznik energeticky menej náročnej migračnej trasy, teda vznik „oddychových“ 
rýchlostí vody v dostatočne veľkej časti bazéna (komory). Takže pri problémoch 
napríklad s požadovanou šírkou alebo dĺžkou bazénov (komôr) odporúčame zvoliť 
radšej väčšiu hĺbku z odporúčaných intervalov zo súhrnnej tabuľky 3.5.2. 

Odporúčaný minimálny objem „veľkej“ komory by mal byť v hornom pstruhovom 
pásme viac ako 1,5 m3, v dolnom pstruhovom pásme viac ako 2,0 m3, v lipňovom 
pásme pri prietoku Qa < 5 m3.s-1 viac ako 3 m3, v lipňovom pásme pri prietoku Qa 5 –
 20 m3.s-1 viac ako 4 m3, v lipňovom pásme pri prietoku Qa > 20 m3.s-1 viac ako 8 m3, 
v mrenovej rieke s Qa > 5 m3.s-1 viac ako 8 m3, v mrenovom alebo pleskáčovom 
potoku (Qa < 5 m3.s-1) viac ako 1,3 m3, v pleskáčovej rieke (Qa > 5 m3.s-1) viac ako 
13 m3, v pleskáčovej veľkej rieke (Qa > 200 m3.s-1) viac ako 32 m3. 
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V rybovodoch na malých potokoch stačí v bazénoch rybovodu adekvátne menší 
objem vody, tiež však musí byť splnená požiadavka na energetickú náročnosť 
komory rybovodu pre ryby, potvrdená výpočtom.  

[V klasickom drobnokomôrkovom rybovode – s rozmermi komôrky napr. 1 x 1 m – spravidla 
nemajú ryby ani mihule úplne upokojenú „oddychovú“ vodu, vznikajú tam neprijateľné turbulencie a 
spenenie, preto drobnokomôrkové rybovody ichtyológovia vôbec neodporúčajú.  

Ak by bolo napriek tomu nevyhnutné napr. kvôli nedostatku priestoru (a to jedine v krajnom prípade 
rekonštrukcie existujúcej migračnej bariéry!) zvoliť drobnokomôrkový rybovod, musia byť rýchlostné 
pomery korigované: treba naprojektovať najvyššiu rýchlosť prúdiacej vody v priechodových štrbinách 
každej komory takú nízku ako pri bystrinných rybovodoch – v hornom pstruhovom pásme menšiu ako 
1,8 m.s-1, v dolnom pstruhovom pásme menšiu ako 1,7 m.s-1, v lipňovom pásme menšiu ako 1,5 m.s-1, 
v mrenovom pásme menšiu ako 1,2 m.s-1, v pleskáčovom pásme menšiu ako 1,1 m.s-1 – vytvoriť 
jeden súvislý priechodový otvor od hladiny až po dno, nepripustiť tvorbu vodopádikov, prelievanie 
prepážok zhora alebo z horného malého otvoru.] 

• Hĺbka vody v komorách bazénového rybovodu je väčšia ako pri bystrinnom. 
Bazénový má totiž strmší pozdĺžny spád než bystrinný, sťažené rýchlosti 
v priechodových otvoroch musia byť kompenzované väčším upokojeným prostredím 
pod a nad každou prepážkou, čo sa dosiahne pri dostatočne veľkom objeme 
vodného prostredia v každom bazéne. Možnosť vytvorenia hlbokého a pritom 
pokojného vodného prúdu na relatívne kratšej trase je najväčšou výhodou 
prepážkových bazénových (veľkokomorových) rybovodov. V súhrnnej tabuľke 3.5.2 je 
pre každé rybie pásmo uvedená prípustná minimálna hĺbka pod prepážkou (čo je 
rozhodujúci limit), tiež hĺbka nad prepážkou (ktorá je len odvodená podľa limitu 
prevýšenia hladín a rýchlostí vody). V oboch pstruhových pásmach musí byť hĺbka 
v každom bazéne rybovodu aspoň 40 cm. Aj v lipňovom pásme by hĺbka mala byť 
najmenej 40 cm, len pri veľkej lipňovej rieke s prietokom Qa > 20 m3.s-1 musí byť 
minimálne 50 cm, pri mrenovej rieke najmenej 60 cm, pri pleskáčovej rieke najmenej 
70 – 100 cm a pri pleskáčovej veľkej rieke nad 100 cm. Pri mrenovom alebo 
pleskáčovom potoku najmenej 40 – 50 cm. Pri výskyte hlavátky treba vytvoriť 
najväčšiu hĺbku každého vodného bazéna v akomkoľvek pásme aspoň 70 cm, pri 
výskyte sumca aspoň 90 cm. Toto je možné dosiahnuť aj vytvorením preliačeného 
dna v každom bazéne (obr. 20 v článku 3.2.1.1).  
• Šírka vodného prostredia v rybovode môže mať vplyv na priechodnosť vodného 
koridoru v prípade hromadnej migrácie veľkých zoskupení rýb, pre priechodnosť 
jednotlivých rýb však je rozhodujúca dostatočná šírka priechodovej štrbiny. Šírka 
vodného koridoru bola v tejto metodike stanovená na prinajmenšom 1,5 m v hornom 
a 2 m v dolnom pstruhovom pásme; v lipňovom pásme pri prietoku Qa < 5 m3.s-1 
minimálne 3 m, v lipňovom pásme pri prietoku Qa 5 – 20 m3.s-1 minimálne 4 m, 
v lipňovom pásme pri prietoku Qa > 20 m3.s-1 minimálne 5 m, v mrenovom pásme pri 
prietoku Qa > 5 m3.s-1 minimálne 5 m, v mrenovom alebo pleskáčovom potoku 
(Qa < 5 m3.s-1) minimálne 2 m, v pleskáčovej rieke s Qa > 5 m3.s-1 minimálne 5 m, 
v pleskáčovej veľkej rieke s Qa > 200 m3.s-1 minimálne 8 m. 
Pri potokoch s menšou šírkou zavodnenej hladiny ako 3 m (merané pri Qa 
príslušného potoka) je možné použiť menšiu šírku príslušného rybovodu, najmenej 
však 1 m (výnimka *7 k tab. 3.5.2). 
Pri rekonštrukciách rybovodov alebo spriechodňovaní už vybudovaných priečnych 
prekážok v prípadoch, pri ktorých nie je možné dodržať požadovanú šírku 
rybovodu v hladine kvôli nedostatku priestoru z dôvodu vybudovaných 
protipovodňových opatrení, je možné použiť (podľa výnimky *8 k tab. 3.5.2) 
menšiu šírku rybovodu, najmenej však ¾ požadovaného limitu. Táto šírka však musí 
byť podrobne hydraulicky posúdená, či vyhovuje požadovanými rýchlosťami pre dané 
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rybie pásmo, a zároveň takéto umiestnenie rybovodu musí byť schválené správcom 
toku. Táto výnimka (*8) neplatí pri budovaní nových priečnych prekážok. 
• Pri malých tokoch s Qa < 5m3.s-1 je v prípade mrenového pásma možné použiť 
pre návrh rýchlostí v rybovode sĺpec v tab. 3.5.2 „Mrenové pre Qa ≥ 5 m3.s-1“, teda pri 
bazénovom rybovode maximálne rýchlosť 1,5 m.s-1 a prevýšenie hladín maximálne 
12 cm. To isté je možné uplatniť pri odstraňovaní starých prahov na tokoch, keď celý 
prietok toku tečie celokorytovým rybovodom. 
• Dĺžka vodného bazéna (komory), teda minimálny rozstup priečnych brzdiacich 
prepážok v rybovode, je od 2 m do 2,5 m v oboch pstruhových pásmach (pričom aj tu 
platí menší rozmer pre menšie potoky a rybovody, väčší rozmer pre väčšie toky a 
rybovody), od 2 m do 3 m v lipňovom pásme, no pri veľkej lipňovej rieke s prietokom 
Qa > 20 m3.s-1 musí byť dĺžka minimálne 2,5 – 4 m, od 2,5 do 5 m pri mrenovej rieke, 
3 – 5 m pri pleskáčovej rieke, minimálne 4 m pri pleskáčovej veľkej rieke. Pri 
mrenových a pleskáčových potokoch má byť dĺžka bazéna minimálne 1,5 – 3 m. 
Dĺžka musí byť dostatočná na to, aby sa prepadajúca voda stihla „odpeniť“ a upokojiť 
už v hornej časti bazéna, aby „kľudnejšie“ druhy rýb nemali stresové prostredie 
v celom úseku rybovodu. Takže najdôležitejšie pri navrhovaní rozmerov bazénov je 
zachovať dostatočne veľký objem vodného prostredia v každom bazéne.  
• Prepážky v rybovode (všetky, vrátane vtokovej a výtokovej prepážky) musia byť 
obtekané ako pri hladine, tak aj pri dne, takže prietokové široké štrbiny musia siahať 
súvisle od dna až po hladinu, aby umožnili migráciu aj rybám migrujúcim výhradne pri 
dne. Vhodné je dosiahnuť meandrovanie prúdnice rybovodu striedavým umiestnením 
výhonov alebo otvorov v spomaľovacích prepážkach ku ľavému a pravému brehu 
(s výnimkou prepážok, ktoré vychyľujú pretekajúci vodný prúd do pokojnej časti 
bazéna). Zároveň treba, aby priečna prepážka zaberala viac ako polovicu šírky 
koryta – čiže v priečnom reze má byť priechodový otvor užší ako rozdelená 
prepážka. Toto všetko má za cieľ okrem utlmenia energie vody aj vytvorenie 
lokálnych tíšin v jednotlivých bazénoch. Ak vzniknú protiprúdy, nemá vzniknúť silný 
vír, ani spenenie vody.  

Striedavé umiestnenie prietokových otvorov nie je potrebné, pokiaľ sa pod otvorom 
osadia veľké balvany, siahajúce až po hladinu, odkláňajúce prúdnicu pod otvorom do 
pokojnej časti bazéna (tak ako balvany na obr. 9.32 v tejto prílohe). 

Striedavé umiestnenie prietokových otvorov nie je vhodné pri klasických 
štrbinových rybovodoch s betónovými odkláňačmi prúdu návodným vtokovým krídlom 
prepážky na jednej strane otvoru a posunutým brehovým stĺpikom (výtokovým 
deflektorom) na strane druhej. Tu je hydraulicky aj biologicky účinnejšie radenie 
prietokových otvorov pri tom istom brehu (pozri obr. 9.30 v tejto prílohe). Silný bočný 
prítok prúdu, ktorý tečie popri dlhej prepážke a spravidla tryská do prietokového 
otvoru zboku (náročné pre ryby), je potrebné odkloniť od štrbiny proti toku – buď 
zahnutím prepážky (ako pri štrbinovom rybovode – obr. 9.30), alebo umiestnením 
balvanu nad koniec prepážky. 
• Prietokové otvory: Ich dostatočná šírka a hĺbka je dôležitá, lebo nesmú byť 
fyziologickým, ani etologickým problémom pre ryby, ale zároveň musia zabezpečiť 
dostatočný objem vody vo všetkých bazénoch (komorách) aj počas mierneho 
kolísania hladiny v koryte rybovodu.  
• Šírka vody v priechodových otvoroch medzi bazénmi: Fyziologický problém 
šírky priechodu je jednoduchší, problematickejší je etologický problém – nedôverčivé 
správanie sa najmä skúsených starých jedincov rýb pri vplávaní do neprirodzene 
zúženého, tmavého či neprirodzene pôsobiaceho priestoru. Ak je priestor stresujúci 
pre ryby, nemusia do otvoru vôbec vplávať, aj keď sa do nej zmestia. Preto je 
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potrebné, aby prietokové otvory siahali neprerušene od dna až po hladinu a aby boli 
čo najširšie.  
Minimálna šírka prietokového otvoru (štrbiny) v každej prepážke rybovodu musí byť 
v pstruhovom pásme (a tiež v mrenovom alebo pleskáčovom potoku) aspoň 20 cm, 
v lipňovom potoku (Q < 5m3.s-1) aspoň 30 cm, v lipňovej aj mrenovej rieke 
s Q > 5 m3.s-1 aspoň 50 cm, v pleskáčovej rieke aspoň 70, vo veľkej pleskáčovej 
rieke aspoň 100 cm. 
Pri výskyte veľkých rýb musí byť zväčšená šírka štrbiny: pri výskyte hlavátky 
minimálne na 50 cm, pri výskyte sumca minimálne na 60 cm. 
• Hĺbka vody v priechodových otvoroch medzi bazénmi nemôže byť pri 
stanovených prietokoch vždy až taká veľká ako v samotných bazénoch. Preto 
analogicky so zahraničnými metodikami pripúšťame o niečo menšie hĺbky 
v priechodovom otvore: minimálne 30 cm v hornom aj dolnom pstruhovom pásme, 
minimálne 40 cm v lipňovom menšom toku s Q < 20 m3.s-1, minimálne 50 cm 
v lipňovej väčšej rieke s Q > 20 m3.s-1, aj v mrenovej rieke, minimálne 60 cm 
v pleskáčovej rieke, minimálne 90 cm vo veľkej pleskáčovej rieke. Pri výskyte 
hlavátky treba hĺbku vody v každom priechodovom otvore minimálne 45 cm, pri 
výskyte sumca minimálne 70 cm. Pri pleskáčovom alebo mrenovom potoku má byť 
hĺbka minimálne 30 cm. 
• Výtok vody z jedného bazéna (komory) rybovodu do druhého musí byť 
čiastočne (na väčšinu výšky) zatopený hladinou z nižšej komory, aby ho všetky ryby 
mohli preplávať bez skákania! Od prevýšenia hladín susedných bazénov závisí 
maximálna rýchlosť vody v prepážkovom rybovode!  

Prevýšenie hladín susedných bazénov je v hornom pstruhovom pásme 
maximálne 20 cm (len v ojedinelom prípade toku s výskytom mihule potočnej je to len 
9 cm), v dolnom pstruhovom pásme maximálne 18 cm, v lipňovom maximálne 17 cm, 
v mrenovej rieke maximálne 12 cm, v pleskáčovej rieke maximálne 8 cm, vo 
veľkej pleskáčovej rieke maximálne 10 cm, v pleskáčovom alebo mrenovom potoku 
maximálne 5 cm.  

Správne nadimenzované rozmery prietokových otvorov zabezpečia aj maximálnu 
rýchlosť vody a požadovaný prietok v rybovode. Preto pri dimenzovaní otvorov treba 
vychádzať aj z hydraulických výpočtov. Šírku otvoru a prevýšenie hladín nad a pod 
ním treba vypočítať podľa ichtyologických požiadaviek na maximálnu prierezovú 
rýchlosť v otvore, na prietok rybovodu a na výšku vody v „štrbinovom“ otvore. 
Výpočet priechodového otvoru (širokej štrbiny) v líniovej prepážke komorového 
(bazénového) rybovodu je uvedený v prílohe 12.6.4.  

Vodopádik, prepadajúci z komory do komory ponad priečne prepážky, ktorý je 
nevyhnutné prekonávať skokom, je až na jednu výnimku neprípustný! Biologicky 
vhodný je len pri spriechodnení existujúcich bariér, a to v takom úseku pstruhového 
pásma, v ktorom žijú len pstruhy. Dôležitejším parametrom než rýchlosť padajúcej 
vody je tu prevýšenie hladín susedných komôr maximálne 50 cm a najmä dostatočná 
hrúbka prepadového lúča minimálne 10 cm, čo odporúčame zvýrazniť vybudovaním 
prepážok s trojuholníkovo preliačenou prepadovou hranou v priečnom profile. Hĺbka 
vody pod prepadom musí byť aspoň 0,5 m, aby sa pstruhy mali kde „rozbehnúť“ na 
skok. 
• Najvyššia rýchlosť vody v rybovode 

Maximálna dovolená (a teda limitná) rýchlosť prúdenia vody v prepážkovom – 
bazénovom rybovode sa stanovuje podľa súhrnnej tabuľky v článku 3.5.2, a to podľa 
príslušnosti k rybiemu pásmu (určenému v tabuľke a v mape v prílohách 1.2 a 1.3). 
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Rýchlosť vody v rybovode nesmie byť neprekonateľnou bariérou pre tu migrujúce 
druhy rýb. Aj pri prepážkových rybovodoch si treba uvedomiť, že ikrami obťažkané 
samice s čiastočne oslabnutým telom nie sú fyziologicky schopné prekonať také 
prekážky ako ľahšie a silnejšie samce. Preto musíme bariérové a rýchlostné pomery 
v rybovode prispôsobiť ikernačkám, ktorých prítomnosť a početnosť pri 
rozmnožovacom akte je rozhodujúca pre úspešný neres a nakladenie ikier. Pre dobré 
riešenie je preto dôležité jednak neprekročiť odporúčanú maximálnu rýchlosť 
v prietokovom otvore, no zároveň zabezpečiť pre slabšie druhy alebo jedince rýb 
viaceré oddychové miesta pod aj nad každým zrýchleným miestom (priechodovým 
otvorom). 

Na väčšine trasy bazénového (komorového) rybovodu má byť rýchlosť prúdu 
menšia než je dlhodobá (tzv. cestovná) rýchlosť rýb (znázornená na obr. 7.11 
v prílohe 7.3.1). Preto v každom bazéne rybovodu majú prevládať rýchlosti pod 
1 m.s-1. Ešte dôležitejšie je, aby aspoň v okrajovej alebo rohovej časti každého 
bazéna (komory) slabšie ryby a mihule našli pokojné zóny s rýchlosťou pod 0,5 m.s-1. 

Na rozdiel od bystrinných rybovodov (kde vyslovene pomalé miesta tvoria len 
malú časť koryta v okrajových plytčinách) je vďaka účinnejšiemu upokojeniu vody 
priečnymi prepážkami v bazénových „veľkokomorových“ rybovodoch s obtekanými 
prepážkami možné dovoliť na plynulých priechodoch medzi bazénmi (komorami) 
väčšie rýchlosti vody (rybami sú zvládnuteľné v prípade dosiahnutia skokovej 
rýchlosti, čo ryby dokážu len na niekoľko málo sekúnd a len na veľmi krátkych 
úsekoch), ale žiadať aj pokojnejší a väčší objem oddychového vodného priestoru 
v bazéne (= hĺbku x šírku x dĺžku) kvôli upokojeniu vody a oddychovejšiemu postupu 
rýb. (Fáza skokovej rýchlosti je znázornená na obr. 7.11, hodnoty pre jednotlivé druhy 
rýb v tab.7.1 v prílohe 7.3.1. Rýchlosť protiprúdu v rybovode musí byť, samozrejme, 
nižšia o cca 40 %). 

V biologicky prijateľnom bazénovom rybovode teda maximálna rýchlosť vody 
vzniká pri obtekaní brzdiacich prepážok (prepadávanie ponad prepážky je vhodné len 
do hrúbky prepadávajúcej vody 1 – 3 cm). Rýchlosť v prepadovom otvore je priamo 
závislá od prevýšenia hladín susedných bazénov (2. riadok Súhrnnej tabuľky 3.5.2). 
Potrebné prevýšenie hladín nastane len pri určitej súhre rozmerových parametrov 
prietokového otvoru – dá sa stanoviť hydraulickým výpočtom (zohľadňujúcim okrem 
iného najmä požadovaný prietok Qrybovodu, požadovanú maximálnu rýchlosť, hĺbku a 
šírku prietokového otvoru pri prepážke – rovnice v prílohách 12.6.2, 12.6.3, 12.6.4, 
12.7).  

Treba si tiež uvedomiť, že najvyššiu rýchlosť prúdiacej vody bolo nutné stanoviť 
o niekoľko desiatok percent nižšiu oproti rýchlostiam, ktoré dokážu krátkodobo 
vyvinúť ryby príslušného rybieho pásma, inak by sa ryby síce udržali v silnom 
protiprúde, ale by ním nepostupovali (alebo by v úseku rýchleho protiprúdu 
postupovali veľmi pomaly, čo by mohlo viesť k ich vyčerpaniu a strhnutiu dolu 
prúdom).  

Najvyššia (limitná) rýchlosť prúdiacej vody v priechodových otvoroch 
bazénového veľkokomorového rybovodu je stanovená v súhrnnej tabuľke 
v článku 3.5.2 nasledovne: 

V hornom pstruhovom pásme do 2,0 m.s-1, v dolnom pstruhovom pásme do 
1,9 m.s-1, v lipňovom pásme do 1,8 m.s-1, v mrenovom pásme do 1,5 m.s-1, 
v pleskáčovej rieke do 1,2 m.s-1, vo veľkej pleskáčovej rieke do 1,4 m.s-1. 
V pleskáčovom alebo mrenovom potoku nesmie najvyššia rýchlosť prekročiť 1,0 m.s-1. 
Pod najvyššou rýchlosťou prúdiacej vody v štrbine (v priechodovom otvore) 
rozumieme najvyššiu rýchlosť, ktorú môžeme vypočítať podľa prevýšenia susedných 
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hladín pomocou rovnice 12.36 uvedenej v 12.6.1. V prípade návrhu pomocou 2D 
modelu nesmie žiadna vypočítaná rýchlosť v jednotlivých častiach výpočtovej siete 
umiestnenej v štrbine rybovodu prekročiť hodnotu maximálnej povolenej zvislicovej 
rýchlosti prislúchajúcej k jednotlivým rybím pásmam. 

 
Treba si uvedomiť, že v priechodovom otvore v prepážke rybovodu sú rýchlosti 

jednotlivých prúdnic najrýchlejšie pri hladine a najnižšie pri drsnom kamennom 
(okruhliakovom) dne. Preto proti výrazne pomalšiemu prúdu popri drsnom dne môžu 
preplávať aj menej zdatné ryby, hoci proti maximálnej „povolenej“ rýchlosti vody popri 
hladine by to nevládali. 

 

 
Obr. 9.29 Schematické znázornenie výrazne 
znížených rýchlostí pri drsnom dne rybovodu 

 
Rozloženia rýchlostí v rôznych hĺbkach priechodovej štrbiny sú graficky 

znázornené na obr. 12.23 v prílohe 12.6.1.  
 
Ak sa neprekročia požadované maximálne rýchlosti v prietokových otvoroch, je 

pravdepodobné, že mimo nich vzniknú dostatočne nízke „oddychové“ rýchlosti (nižšie 
než sú cestovné rýchlosti rýb) v každom bazéne rybovodu, avšak len v prípade 
požadovaných veľkorozmerných bazénov podľa tabuľky 3.5.2 – čím je väčší objem 
vody v bazéne, tým je väčší priestor s upokojenou vodou, a tým menšia energetická 
náročnosť plávania pre ryby!  

 
 

 
Obr. 9.30 Rozloženie rýchlostného poľa v bazénovom rybovode (štandardný štrbinový). Hlavný prúd 
tečie sprava doľava, svetlomodré sú tíšiny, bodové maximum rýchlosti vody je červené až fialové 
(Slavík a kol. 2012) 
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Spôsoby zníženia rýchlosti vody pri rôznych typoch prepážok:  
 – Najväčší účinok na vznik pokojnejších miest vo vode majú kamenno-betónové 
obojstranné bočné prepážky obtekané len zboku – cez širokú štrbinu siahajúcu od 
hladiny až po dno, čo dokumentujú napr. obr. 9.32, 9.33, 9.34 a obr. 12.22. Aj balvan 
umiestnený pod vtokom do každého bazéna pohlcuje energiu pretekajúceho prúdu 
a odkláňa, prípadne rozráža prúd smerom do brehov a do pokojnej časti bazéna, kde 
prúd po narazení opäť stráca energiu. Balvan umiestnený nad vtokom do každého 
bazéna rozráža prúdnicu a vytvára pre rybu, ktorá prekonala rýchlosť v priechode, 
rýchlostný tieň. Balvan umiestnený nad vtokom pri konci prepážky odkláňa silnú 
prúdnicu tečúcu popri prepážke, ktorá inak po vrazení do hlavnej prúdnice v otvore 
spôsobuje vznik búrlivejšieho a šikmo nasmerovaného prúdu, nevhodnejšieho pre 
ryby. 
 

  

Obr. 9.31                                                                 Obr. 9.32 

Príklad rozdelenia a upokojenia rýchleho prúdu s modrým zákresom prúdnic: Obr. 9.31 stav pred – 
jedna rýchla prúdnica popri brehu, narážajúca na protiľahlú stenu prepážky; Obr. 9.32 stav 
s balvanmi – rozdelené a opakovane odklonené pokojnejšie prúdnice. Na obrázku 9.33 je vykreslený 
stav bez balvanov v podobnom lipňovom pásme spolu s veľkosťou a smermi rýchlostí v bazéne. 

        
Obr. 9.33 Stav prúdenia vody v bazéne podobný ako na obr. 9.31: len jedna rýchla prúdnica popri 

brehu, vrážajúca do protiľahlej prepážky, čím nevhodne križuje otvor pri priechode rýb. Čím je bazén 
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kratší a užší, tým výraznejšie sa v ňom tvorí krútivý prúd popri všetkých stenách, nevhodný pri 

orientácii rýb. Oba problémy treba odstrániť viacnásobným odklonením alebo rozdelením hlavného 

prúdu pomocou správneho umiestnenia rozrážacích balvanov. 

 

 – Menší účinok na vznik rozsiahlejších pokojnejších miest vo vode majú medzernaté priečne 

línie balvanov, ktoré len trochu zavzdúvajú a pribrzďujú prúd vody v rybovode, za každým 
balvanom vzniká len veľmi malý priestor rýchlostného tieňa. 

 
 
Obr. 9.34 Príklad rozloženia rýchlostí vody pri obtekaní medzernatej línie balvanov. Hlavný prúd tečie 
sprava doľava, svetlomodré sú tíšiny, bodové maximum rýchlosti vody je červené až fialové. (Slavík a 
kol. 2012) 

..................................................................... 

 – Ani pod štetinovými prepážkami (príloha 9.3.2.2) nevznikajú zátišia s nulovou 
rýchlosťou vody, lebo voda preteká súvisle cez celú prepážku – avšak rýchlosť 
pretekajúcej vody je pod štetinovou prepážkou podľa údajov projektantov veľmi malá, 
teda pre oddych rýb postačujúca.  
..................................................................... 

Z hľadiska rýchlosti vody a oddychových miest pod prepážkami problematické sú 
šikmo ponorené prepážky, vytvárajúce trojuholníkový prepad vody tvaru „širokého V“ 
v zmysle prílohy 9.3.3 [podľa Schmutz a Mielach (2013) prietokové otvory nemajú 
mať tvar V]. Prahy sú prelievané zhora, preto tu takmer nie sú rýchlostné tiene. Sú 
selektívne, úplne vhodné prakticky len pre pstruhy, pre ktoré je prekonávanie bariéry 
skokom prirodzené.  
..................................................................... 
 – Zhora prelievané medzistienky – vodopády – nevytvárajú žiadne rýchlostné tiene a 
sú prípustné len v núdzových prípadoch v úseku toku s jediným migrantom pstruhom!  
• Rýchlostné tiene: Najmenej 0,5 m nad a cca 1 m pod každým prietokovým 
otvorom je vhodné do najrýchlejšej prúdnice umiestniť aspoň 1 – 2 veľké balvany 
(siahajúce až po hladinu) ako najbližšie rýchlostné tiene, spoza ktorých môžu aj 
slabšie jedince po oddychu veľmi rýchlo prekonať zvýšenú rýchlosť v prietokovom 
otvore. Balvany tiež pohltia energiu vody. 
• Oddychová komora (bazén): V prípade väčších rybovodov je potrebné na každé 
2 metre celkového prevýšenia rybovodu vytvoriť aspoň jednu väčšiu oddychovú 
komoru, t. j. bočnú zátoku s nulovou rýchlosťou vody veľkú aspoň ako jedna komora 
rybovodu, alebo aspoň výrazne (dvojnásobne) predĺženú komoru. Má mať vodorovné 
dno, zvýšený počet úkrytových balvanov (medzery medzi nimi musia spĺňať limit 
priechodovej štrbiny z tabuľky 3.5.2) a majú nad ňou prevísať vysadené kroviny kvôli 
upokojeniu rýb a ochranu pred vyrušovaním a predátormi (napr. kormoránmi). 
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9.2.2. Nákresy a obrázkové odporúčania a varovania pre prepážkové bazénové 
(veľkokomorové) rybovody  
(Na Slovensku zatiaľ len zriedkavo nájdeme príklady funkčných bazénových 
rybovodov) 
 
9.2.2.1. Celokorytové bazény 

 
Lacnejšia alternatíva celokorytového bystrinného sklzu – vďaka prepážkam sa dá 

vytvoriť pomalšie a pokojnejšie vodné prostredie pre výstup rýb na kratšom úseku 
koryta. Dôležité je zabezpečiť ich stabilitu: Ako čisto sypané sú vhodné len na potoky, 
kde nie sú časté deštrukčné prietoky. Aj na pokojnejších potokoch je vhodnejšie 
spevniť kamenno-štrkové prehrádzky pevným jadrom, aby odolali povodňovým 
prietokom. Čisto betónové návrhy prepážok v celokorytových bazénoch odporúčame 
kvôli prirodzenejšiemu prostrediu rýb a krajinnému vzhľadu obsypať veľkými 
kameňmi! Veľmi vhodné sú na zavzdutie ochudobneného koryta derivačných MVE. 

Obr. 9.35 Pôdorys kamenno-
štrkových celokorytových 
bazénov s betónovým jadrom 
prepážok. „Vodotesné“ prepážky 
(červenou), zvnútra vystužené 
kvôli stabilite aj kvôli 
nepriepustnosti napr. betónom 
alebo oceľovými štetovnicami, 
plnia funkciu priechodu pre ryby, 
ktoré môžu plávať medzerami 
v prepážkach z jedného bazéna 
do druhého, ale aj funkciu 
zavodnenia celého koryta 
ochudobneného o väčšinu 
prietokov. Vytvárajú tak 
celoročne hlbší biotop, než bol 

pôvodný bystrinný. Hĺbka aj hladina vody stúpa od dolnej komory po 20 cm, až kým nezatopí migračnú 
bariéru. V dolnej časti obrázka je derivačný kanál k MVE, ktorým tečie väčšina prietoku potoka. 

 

Obr. 9.36 Priečny rez spevnenou balvanitou prepážkou. Prírodne pôsobiace balvanité prehrádzky 
majú zavzdúvať vodu nad nimi až po vrch, hladina pod nimi (modrá bodkovaná čiara) zatápa 
väčšinu priechodového otvoru tak, aby ryby mohli cez otvor priamo preplávať proti lokálne 
zrýchlenému prúdu, ale nemuseli pritom skákať! Musí byť zdola zatopený prepad vody – bez 
vodopádikov! Priechodové otvory by sa mali približovať rozmermi limitom pre ryby podľa príslušného 
rybieho pásma, ale kvôli prirodzenému stabilnejšiemu zošikmenému osadzovaniu veľkých balvanov je 
v prípade nízkeho zostatkového prietoku MQ potrebné zmenšiť výšku priechodového otvoru (rez). 
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Obr. 9.37 Pozdĺžny rez spevnenou balvanitou 
prepážkou (obr. 9.36). Spevnenie a 
stabilizovanie prepážky v novobudovnom 
celokorytovom rybovode. Podobne je možná aj 
úprava starého betónového rybovodu 
obložením pôvodnej prepážky po jej znížení 
(podľa DWA 2009).

 
9.2.2.2. Bazénové (prepážkové) rampy  

Skrátená a lacnejšia alternatíva bystrinnej rampy – vďaka prepážkam sa dá 
vytvoriť pomalšie, pokojnejšie a priestrannejšie (hlbšie) vodné prostredie pre výstup 
rýb, a to na kratšom úseku koryta, pričom stačí na ich naplnenie aj malý prietok.  

Otvory v prepážkach sú veľmi zraniteľné v prípade zlého navrhnutia, realizácie 
alebo upchatia počas prevádzky – najmä pri úzkych rampách (vtedy je lepšie zvoliť 
bezprepážkovú – miernejšiu a dlhšiu rampu). Musia byť úplne odizolované múrom od 
povodňových vôd pretekajúcich korytom – možné je teda ich umiestnenie popri brehu 
zdrže nad bariérou, popri budove MVE alebo v pilieri hate. 

Čisto betónové bazénové rampy sú krajinnoesteticky nevhodné – odporúčame 
ich upraviť na prírode podobný vzhľad (obložiť alebo obsypať kameňom, vymývaný 
betón).  

Čisto sypané prepážky sú zasa hydraulicky nevypočítateľné a nestabilné – 
neodporúčame. 
1. príklad (pozitívny): optimalizácia pôvodne nepriechodnej betónovo-
kamennej drobnokomôrkovej rampy v strede koryta potoka Revúca vo Veľkej 
Fatre 

Obr. 9.38 
Pôvodná kratšia a strmšia rampa s horným výrezom pre vodopádikový prepad vody mala pre ryby 
nepriechodné silno turbulentné a spenené vodné prostredie. Počas veľkých prietokov bola riava 
nepriechodná aj pre pstruhy. Pri nariadenej rekonštrukcii obr. 9.39 (dolu) sa horné otvory v prepážkach 
presekali až po dno, nadstavali sa všetky prepážky aj brehy tak, aby sa zväčšila hĺbka a zmenšili 
prevýšenia medzi hladinami, dobudovali sa spodné komory, vtok bol zhora ochránený proti 
prepadaniu vody za väčších prietokov betónovým horným hradením. Na obrázku vidno upokojenie 
vody počas väčšiny prietokov počas roka. Tok povyše bariéry do roka natrvalo osídlili aj lipne.  
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Obr. 9.39 
 

2. príklad (varovný): bazénová veľkokomorová betónovo-kamenná rampa na 
okraji koryta Váhu (MVE Okoličné) 

Obr. 9.40 Rampa je príkladná len rozmermi a ozelenením. Kvôli vodopádikovým prepadom medzi 
komorami je však priechodná len pre pstruhy (po dorobení štrbinových otvorov a oprave toku a vstupu 
by bola priechodná aj pre zdatné migranty). Veľmi nevhodné je umiestnenie na opačnom brehu oproti 
výtoku z MVE, odlákajúceho ryby. Nutnosť dôsledného spevnenia rybovodu betónom dokazuje 
spodok rybovodu „rozlámaný“ pri povodni (vrezka vľavo hore).  
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3. príklad (pozitívny aj varovný): bazénová veľkokomorová betónovo-kamenná 
rampa na okraji koryta Hrona (MVE Šalková)  

    
Obr. 9.41                                             Obr. 9.42                                       
Rybovod je príkladný dostatočne veľkými a pokojnými vodnými bazénmi a po doladení brzdiacich 
balvanov aj pomalšími rýchlosťami vody než je limit. Druhá a tretia štvrtina rybovodu (obr. 9.41), široká 
až 6 m, má vlastnosti oddychových bazénov. Aj najužšie bazény (obr. 9.42) v hornej a dolnej časti 
rybovodu, široké len 3 m, mali dostatočné upokojené vodné priestory, maximálne rýchlosť 
prietokového otvoru bola 1,46 m.s-1 pri hladine, 1,37 m.s-1 v strede a 1,0 m.s-1 nad dnom.  
 
 

 
Obr. 9.43 Príklad vhodného umiestnenia vstupu pri hlavnom vábiacom prúde vytekajúcom z MVE, 
ktorá je ale príliš ďaleko od migračnej bariéry (optimálne mal byť dolný vstup do rybovodu tesne pod 
migračnou bariérou, spolu s MVE  
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Obr. 9.44 Málo prírodné vnútro koryta – omočené brehy sú z hladkého betónu, vegetačné koše boli 
nedostatočne naplnené zeminou a nedostatočne zavodnené, čo znemožňovalo vývin požadovaných 
mokraďových bylín a krovín. Varovné je najmä použitie vode neodolných brzdiacich balvanov, ktoré sa 
2 mesiace po ich nákladnej a pracnej inštalácii pomocou žeriavov rozpadli na kôpky piesku, čím sa 
pokazilo celé prúdenie v rybovode. 
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4. príklad: vhodné projekčné riešenie „predĺženia“ bazénovej rampy 
s prevýšením až 7 m v strede veľkej 100 m širokej rieky – v rozšírenom pilieri 
hate, pri výtoku z vodnej elektrárne  
 

Obr. 9.45 Pilier hate je predĺžený a rozšírený na cca 11 m – do takéhoto „umelého ostrova“ sa dá 
umiestniť 13 x 3 = 39 veľkoobjemových komôr s rozmermi 5 x 3,3 x 0,7 m! Priechody medzi komorami 
sú navrhnuté tak, aby sa silno meandrujúca prúdnica (modrá čiara) čo najviac predĺžila a spomalila. 
Oddychové komory sú zväčšené na úkor susedných. V každej komore sú v zátiší pod priechodom 
oddychové balvany (šedé krúžky – stačilo by ich menej – pod a nad priechodom). Každú komoru 
tienia kroviny z ozelenených ostrovčekov. Rampa v pilieri hate pri MVE je o niečo vhodnejšia ako pri 
brehu – vstup je blízko aj k rybám zo stredu koryta.  
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5. Príklady veľkorozmerných štrbinových rybovodov zo zahraničia 
 

 
Obr. 9.46 Príklad prúdenia vo veľkokomorovom štrbinovom rybovode (pozri aj obrázok v prílohe 
9.2.1.). Pod každou nepriepustnou prepážkou vznikajú dostatočne rozsiahle zóny s upokojenou vodou 
pre oddych rýb (Slavík a kol. 2012). Keďže prúd je tu umelo vychyľovaný, priechodové otvory je tu 
vhodnejšie radiť nie striedavo, ale priamo za sebou. 

 
Obr. 9.47 V prípade zväčšenia objemu bazénov a rozšírenia priechodových štrbín sa dá z klasického 
technického štrbinového rybovodu vytvoriť komfortná vodná cesta s úplne upokojeným až stojatým a 
veľmi priestranným vodným prostredím, vhodným pre akékoľvek ryby. Pre tak veľkú šírku vodného 
koridoru je vhodné vytvoriť priechodový otvor na obidvoch stranách každej prepážky. Rybovod VD 
Geesthacht na Labe v Nemecku (Slavík a kol. 2012). Celé dno rybovodu je potrebné vydláždiť 
riečnym kameňom a presypať hrubou vrstvou riečneho štrku. 

 
9.2.2.3. Bazénové (prepážkové) obtoky  

Asi najpoužívanejší typ priechodu pre ryby. Vďaka prepážkam sa dá vytvoriť 
pomalšie, pokojnejšie a priestrannejšie (hlbšie) vodné prostredie pre výstup rýb, a to 
na kratšej trase, pričom na naplnenie výstupovej trasy stačí aj malý prietok.  

Otvory v prepážkach sú však veľmi zraniteľné v prípade zlého navrhnutia, 
realizácie alebo upchatia počas prevádzky – najmä pri úzkych obtokových korytách 
(lepšie je zvoliť bezprepážkový obtok, ktorý musí byť miernejší a dlhší).  

Aj tu platí, že čisto betónové veľkokomorové obtoky sú nevhodné a treba ich 
obložiť kameňom a urobiť prírodné kamenno-štrkové dno. Čisto sypané prepážky sú 
nevypočítateľné a nestabilné – neodporúčame! 
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1. príklad: dobre urobené koryto bazénového (veľkokomorového) kamenno-
štrkového obtoku s betónovými prepážkami pri mrenovom úseku dolného 
Hrona (derivačná MVE Turá) 

  
Obr. 9.48                                                             Obr. 9.49 
Vhodné migračné prostredie vo veľkorozmernom koryte bazénového obtokového rybovodu 
(obr. 9.49) s výrazne rozostúpenými prepážkami, pohltené náletovými brehovými porastmi. Na 
obr. 9.48 (stav bez vody) je vidno výrazné široké medzery v prepážkach a balvanité vybavenie 
bazénov. Dno okolo prahu by bolo vhodné vyložiť veľkým riečnym kameňom, aby sa obnovil plynulý 
priepad vody. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 9.50 Problém: celokorytové bazény, ktoré zavodňujú ochudobnené koryto rieky pri derivačnej 
MVE, sú tvorené nepriechodnými kamenno-betónovými prepážkami (vrezka vľavo). Pri brehu 
nasypaná kamenno-štrková bystrinná rampa (vpravo) je kvôli vodopádiku len selektívne priechodná. 
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2. príklad (pozitívny aj negatívny): bazénový kamenno-štrkový obtok 
s kamenno-betónovými prepážkami pri lipňovom úseku horného Váhu (MVE 
Trnovec)               

  
Obr. 9.51                                                                   Obr. 9.52 
Plocha hladiny viac ako 3 x 3 m, hĺbka okolo 0,5 m, prevýšenie hladín cca 15 cm a striedanie otvorov 
zabezpečovali v každom bazéne pokojné vodné prostredie po stranách hlavnej prúdnice (obr. 9.51, 
9.52), ktorá sa pribrzdí aj narazením do spodnejšej prepážky. Miskovité, riečnym kameňom vykladané 
dno a prirodzene porastené brehy vytvorili rybám prirodzené prostredie. 

  
Obr. 9.53                                                                            Obr. 9.54 
Chyby: Kvôli chybnému zaústeniu obtoku do neďalekého potoka doň vážske ryby netrafili – 
zhromažďovali sa pod výtokom z MVE. Náprava: Preto bol dolný koniec rybovodu výrazne predĺžený 
popri potoku až k jeho ústiu, potom do protismeru a zaústený cez betónový múr do odpozorovaného 
miesta koncentrácie migrujúcich rýb tesne pod výtokom z MVE (obr. 9.53, foto počas odstávky diela). 
Rozlámané prepážky murované z kameňa (obr. 9.54) – následok vpustenia veľkého prietoku do 
rybovodu (v inundačnom území chýbalo zvýšenie hrádze na brehoch rybovodu, aj horné hradenie nad 
vtokovým otvorom), chýbalo kompaktné betónové jadro medzi kameňmi v prepážkach, aj hlbšie 
základy. Rybovod sa stal opäť nefunkčným! 
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3. príklad: vhodné riešenie splavného bazénového kamenno-štrkového obtoku 
s betónovým podkladom v lipňovom úseku horného Váhu 
Problém splavovania člnmi je technicky riešiteľný zošikmenou nadstavbou klasických prepážok a 
samoobslužným spúšťaním zvýšeného prietoku (až 1,5 m.s-1) pre splavenie sa rekreačných člnov 
ponad prepážky rybovodu.  

 
Obr. 9.55 Na pozdĺžnom reze vidieť, že vždy pol metra pod aj nad každou prietokovou štrbinou so 
zrýchleným vodným prúdom nájde ryba rýchlostný tieň za oddychovým balvanom. 
 

 
Obr. 9.56 V priečnom reze je pre bezproblémovú migráciu veľkých rýb (napr. hlavátok) dôležitá 
dostatočná hĺbka a šírka priechodu cez prepážku rybovodu (tu je šírka 50 cm a hĺbka vyše 0,5 m). 
Šírka výstupovej vodnej cesty je 4,5 m pri hladine a 2,6 m pri dne, hĺbka počas neresu 65 cm nad a 
60 cm pod každou prepážkou (mimo neresu o 12 cm menej), úkrytové balvany v koryte a kroviny 
tesne nad hladinou – priestranné a pokojné prostredie pre ryby a mihule.  
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9.2.2.4. Vodopádové bazénové rybovody len pre pstruhy  
Vodopádový pstruhový rybovod je úplne biologicky vhodný len pri spriechodnení 
existujúcich bariér, a to v takom úseku pstruhového pásma, kde žije len pstruh. Inak 
sú vodopádové priechody úplne nevhodné!  
 
Príklad dobrého riešenia na historickej bariére: vodopádový hlbokovodný 
betónový obtok na okraji pstruhového pásma – požiadavka ŠOP len na migráciu 
pstruhov (Harmanecký p.) 

  
Obr. 9.57                                                                            Obr. 9.58 
Stabilne veľký vtok vody do rybovodu automaticky reguluje veľký oválny plavák (obr. 9.57). Vpredu 
plávajúce hradenie proti vniknutiu plavenín. Podmienkou priechodnosti pre pstruhy je prevýšenie 
hladín neprekračujúce 0,5 m (tu 0,45 m) a koncentrovaný hrubý vodný lúč (tu 15 cm), vznikajúci vďaka 
výraznému preliačeniu v strede prepážky (obr. 9.58).  

Obr. 9.59                                                                 Obr. 9.60 
Vodopádový pstruhový rybovod dokáže prekonať veľký výškový rozdiel 4 m na trase len 13 m. Hĺbka 
vody v každej komore je až 75 – 80 cm nad prepážkou. Aj keď šírka komory je len 80 cm, dĺžka len 
130 cm, väčšina vodného bazénu je bez turbulencií a spenenia. Dolná komora (vstup pre ryby) je na 
úrovni dna potoka, ktoré malo ostať prirodzené (obr. 9.59). Príklad znefunkčnenia dobrého riešenia 
(obr. 9.60): neplánované a absurdne urobené vydláždenie potoka pod rybovodom s extrémne plytkým 
nepriechodným jarkom v strede vytvorilo aj kvôli zmenenému spádu nepriechodný vodopád > 1 m, 
ktorý celý priechod znovu znefunkčnil! Takéto realizácie nesmú byť skolaudované!  
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9.3.  Vnútro koryta kombinovaných prepážkovo-bystrinných rybovodov 
Sú to všetko korytá s bystrinným prúdením vody, teda neprevláda v nich stojatá, ale 
výrazne tečúca voda, spravidla plytká, ktorá je len lokálne mierne spomaľovaná a 
mierne zavzdúvaná (mierne hlbšia a pokojnejšia) pomocou silno priepustných 
prepážok – medzernatých, štetinových alebo neúplných (malých, bočných, 
zošikmených, dnových).  

 
9.3.1. Rybovod s balvanitými medzernatými prepážkami 

Tento typ spĺňa požiadavky pre najslabšie druhy rýb, ale v porovnaní 
s kompaktnými (jednomedzerovými) prepážkami je nutné navrhnúť nižšie rýchlosti 
(Schmutz a Mielach 2013). Ťažko sa však v ňom dajú dosiahnuť hĺbky vody pre 
veľké ryby (50 – 90 cm). Podrobnejší hydraulický návrh obtokového rybovodu 
s balvanitými viacmedzerovými prepážkami aj príklad výpočtu je v prílohách 12.6.2 a 
12.6.3. 

 

1. príklad: kamenno-štrkový obtok s balvanitými medzernatými prepážkami 
(Bulhary na Dyji, ČR) – podľa monitoringu funkčný (foto S. Lusk) 

 
Obr. 9.61  
Ichtyologickým monitorovaním overený funkčný priechod pre všetky typické migranty rieky Dyje. 
Plošne je priestranný, oproti bazénovému (prepážkovému) rybovodu je ale plytší, kvôli mnohým 
medzerám potrebuje na dostatočnú hĺbku väčší prietok (nevýhody). Oproti bezprepážkovej bystrine je 
hlbší, ale nie je tu preliačené koryto s centrálnou hlbočinou, preto tu v prípade priškrtenia vtoku hrozí 
vznik celoplošne plytkého prostredia, nevýhodného pre veľké ryby. Funguje ako prúdivý aj neresový 
biotop pri nížinnej rieke. 
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2. príklad: ukážka konštrukcie koryta sypaného kamenno-štrkového obtoku 

s balvanitými medzernatými prepážkami (MVE Beroun na Berounke, ČR) (foto 
J. Kašpar)  

 
Obr. 9.62  
Konštrukcia rybovodu: hlavný priechod v kamennej prepážke – široká medzera, tvorená „zvaleným“ 
balvanom – je vytvorená striedavo na ľavej a pravej strane. Na okrajoch vidieť položenú nepriepustnú 
fóliu proti strate vody z koryta pod kamenným dnom. Nevýhoda: ostatné štrbiny sú úzke pre migráciu 
väčších rýb, pričom prepúšťajú pomerne veľa vody, v dôsledku čoho tu nie sú pod prepážkami 
rozsiahlejšie oddychové plochy so stojatou vodou. Zároveň tým vzniká potreba väčšieho prietoku na 
dosiahnutie rovnako hlbokej vody než pri výhodnejšej súvislej prepážke s jedinou širokou 
priechodovou medzerou.  
 

3. príklad: kamenno-štrkový veľkokomorový obtok s balvanitými medzernatými 
prepážkami (Ždaňa na Hornáde) (foto S. Géci) 

 Obr. 9.63 Príkladná je hĺbka 
vodného koridoru vyše 50 cm, šírka 
do 5 m pri hladine, dĺžka bazéna cca 
4 m, sklon 1 : 40. Počas etapy 
projektovania a výstavby bez 
autorského stavebného dozoru sa 
však môžu chybne zrealizovať 
viaceré podstatné „detaily“ stavby. 
 
 
 

Obr. 9.64 Nevhodné umiestnenie vstupu pre ryby na 
opačnom brehu rieky bolo vynútené protipovodňovou 
hrádzou, cestou a cudzími pozemkami na strane MVE. 
O to dôležitejší vábiaci prúd vody však mal podľa 
biologického projektu striekať nie do rybovodu, ale do 
výtoku z rybovodu už v koryte rieky, odkiaľ sa mali 
vibrácie nerušene šíriť pod migračnú bariéru a najmä 
pod výtok z MVE, kde budú ryby najviac plávať. 
Nielenže to zásadne vyradilo vábenie, ale aj vytvorilo 
búrlivé prostredie v rybovode. Vodopád mal padať 
z výšky 1 m nad jarnou hladinou, v skutočnosti je 
počas jarných prietokov zatopený vzdutím rieky. Takéto 
chybne zmenené riešenie nemalo byť skolaudované. 
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Obr. 9.65           Obr. 9.66  
 – Balvanité prepážky majú veľa nerovnakých, prevažne úzkych medzier, ktoré sa ťažko dajú presne 
naprojektovať a zrealizovať, navyše sa ľahko upchajú, preto niektoré prepážky nerovnomerne 
zavzdúvajú vodu nie na projektovaný rozdiel hladín 12 cm, ale aj na výrazne menej alebo výrazne viac 
(obr. 9.65), čo musí lokálne vytvárať aj nepriechodné rýchlosti vody nad limit 1,5 m.s-1.  
 – Brehy koryta sú nestabilné – neopevnili ich skalami s priemerom minimálne 20 cm ako bolo 
v projekte. Keď sa nezrealizuje ani projektovaná ochranu vtoku proti vplávaniu plavenín inštaláciou 
riedkych hrablíc predstavaných aspoň 0,3 m pred vtokový otvor, ľahko sa niektorá prepážka upchá 
konármi a kmeňmi (obr. 9.66). V takých miestach vznikajú v brehu nátrže, voda prepážku obteká, čo 

ešte viac rozkolíše prevýšenia hladín. Takéto nedokončené stavby by nemali byť skolaudované.  
 
4. príklad: ukážka balvanitých prepážok zo Slovenska – rybovod Malé Kosihy na rieke 
Ipeľ

 
Obr. 9.67 Príklad rozloženia skál v priečnych viacmedzerových líniách. Pod hlavným priechodovým 
otvorom je osadený veľký balvan rozrážajúci najrýchlejší prúd do strán, vedľa neho menší 
kameň vytvárajúci ďalší rýchlostný tieň. Takýto stav s plytkou vodou je však nevyhovujúci. Vinou 
absencie zhora aj z bokov zahradeného vtokového otvoru, ponoreného pod návrhovú hladinu v rieke, 
sa do rybovodu vlieva počas nízkych prietokov rieky podlimitne málo vody, počas vysokých prietokov 
rieky nadlimitne veľa vody – oba extrémy spôsobujú zlú priechodnosť rybovodu pre veľkorozmerné 
alebo pre málo zdatné ryby. 
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5. príklad – výstražný: plytký sypaný kamenno-štrkový obtok s kamennými 
viacmedzerovými prepážkami pri mrenovom úseku dolného Hrona (MVE Kalnička) 

  
Obr. 9.68                                                                                           Obr. 9.69 
Pre nížinné ryby neprimerane perejnatý a plytký strmý vstup do rybovodu (obr. 9.68). Vodné prostredie 
v pomerne plytkom a úzkom koryte sa v strednej časti zväčšuje a upokojuje, zďaleka však nie je 
priestorovo adekvátne plávaniu vo veľkej nížinnej rieke. Úplne nevyhovujúco je urobený vtok do 
rybovodu, (obr. 9.69), kde na záver výstupu by mali ryby z nížinnej rieky prekonať výskokom cca 0,5-
metrový vodopád prepadajúci ponad hornú hranu plnej „prepážky“ (hradený vtok do rybovodu), čo pre 
slabšie aj stredne zdatné ryby (ktorých je tu podstatné množstvo) znemožňuje prekonanie migračnej 
bariéry MVE. Každý takto riešený vtok má byť úradmi zamietnutý už v projektovej fáze.  

 

9.3.2. Priestranný štetinový rybovod so širokou štrbinou  
 

9.3.2.1. Textové odporúčania  
• Vhodnosť: Najnovší typ priechodu pre ryby, vyvinutý v r. 2000 je zatiaľ 
v experimentálnej fáze (Schmutz a Mielach 2013). V prípade doteraz aplikovaného 
stiesneného riešenia je vhodný najmä pre malé ryby a mihule. V prípade zväčšenia 
vodného prostredia, zväčšenia priechodových otvorov a dotvorenia prirodzeného 
kamenno-štrkového dna môže byť vhodný aj pre stredne veľké a veľké ryby.  
• Nevýhody: V pomerne stiesnenom štetinovom rybovode je riziko, že 
v mnohopočetných husto umiestnených štetinových prepážkach (obzvlášť pri šírke 
priechodových štrbín len 20 cm alebo v čisto betónovom koryte) nebudú mať veľké 
alebo ostražité ryby vôľu prechádzať cez úzke priechody. Rizikové je aj upchávanie 
splaveninami – je dôležité zachytiť ich pred vtokom do štetinového rybovodu. 
Vzhľadom na stratu pružnosti a časovo obmedzenú trvanlivosť (skracovanie štetín 
oderom) treba počítať s výmenou štetín po 5 rokoch, čo znamená zvýšené 
udržiavacie náklady (a riziko, že bez legislatívneho príkazu prevádzkovateľ obnovu 
zanedbá).  
Poznámka: riziká štetinových rybovodov sú podrobnejšie popísané napr. v práci Studie migrace ryb 
přes kartáčové rybí přechody na řece Sázavě (Horký P. a kol., Výzkumný ústav vodohospodářský 
TGM Praha). 

• Výhody oproti čisto bystrinným aj oproti prepážkovým typom rybovodov:  
 – skrátenie trasy, teda technicky aj finančne úspornejšie riešenie,  
 – mimoriadne účinné spomalenie vody po priechode sústavou hustých štetinových 
prepážok, zvyšujúcich drsnosť (čo bolo zistené meraniami rýchlosti na postavených 
pilotných štetinových rybovodoch), 
 – nízka turbulencia vody,  
 – podobne ako pri prepážkových bazénových rybovodoch stačí na naplnenie koryta 
aj pomerne malý prietok (na rozdiel od bezprepážkových rybovodov), 
 – v prípade vytvorenia napriamenej alebo mierne meandrujúcej trasy je 
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bezproblémovo splavný aj pre člny (tak ako sú bezproblémovo splavné aj 
bezprepážkové bystrinné rybovody) – obr. 9.73, 
 – možnosť kombinácie aj s inými typmi rybovodov v spoločnom alebo oddelenom 
koryte.  
• Možnosti optimalizácie priechodnosti: Etologickú (pocitovú, „skúsenostnú“) 
nedôveru by mohlo odstrániť zväčšenie pozdĺžnych rozostupov medzi líniami 
štetinových prepážok, zväčšenie šírky aj hĺbky každej sekcie vodného koridoru 
(tradične malé rozostupy prepážok, tradičná celková šírka rybovodu len do 2 m a 
hĺbka 40 cm vytvárajú hlavne pre väčšie ryby prevažne stiesnené vodné prostredie, 
v ktorom navyše prevažuje hlavná prúdnica relatívne rýchla pre malé ryby).  
Pre etologickú úspešnosť migrácie je dôležitá požiadavka na vytvorenie kamenno-
štrkového dna a brehov a najmä štetiny výšky 50 cm, tiež rozšírenie každého 
priechodového otvoru z 20 cm na 30 až 100 cm podľa rybieho pásma a výskytu 
najväčších rýb – treba teda dosiahnuť rozmerové parametre bazénového 
(veľkokomorového) rybovodu. Problémom je, že pri veľmi širokých medzerách sa 
stráca vynikajúci efekt brzdenia vodného prúdu, a teda napr. pre nížinné (resp. 
pleskáčové) rieky štetinový rybovod určite nebude vhodný, pre veľké lipňové a 
mrenové zrejme tiež nie.  
.  
Nevýhodou pri projektovaní takto optimalizovaných variantov štetinových prepážok je 
aj ťažká vypočítateľnosť rýchlostí vody (možnosťou je buď analogický hrubý odhad 
podľa postavených a zmeraných rybovodov, alebo postavenie fyzikálneho modelu). 
Pre štetinové rybovody (tak ako aj pre všetky ostatné typy kombinovaných 
rybovodov) platia rýchlostné limity bezprepážkových rybovodov. 
 
Ďalšie charakteristiky štetinového rybovodu 
• Prúdenie 
Bystrinné prúdenie v koryte rybovodu je brzdené priečnymi prepážkami zo štetín. Na 
rozdiel od nepriepustných betónovo-kamenných alebo drevených prepážok sa 
väčšina vody od prepážky neodrazí, ale preteká cez 20 cm široký pás tvorený 
veľkým množstvom zvislých elastických stebiel (štetín), opakovaným narážaním do 
množstva stebiel stráca energiu, a teda aj rýchlosť. Štetiny sú pevne ukotvené 
v základovej betónovej platni. Niekedy sú pod sebou radené aj viaceré štetinové 
pásy. Dôležité je, aby štetinové elementy boli zatopené, pretože pri ich nezatopení 
voda v koryte prúdi iba pomedzi elementy a dosahuje priveľké rýchlosti. 
• Usporiadanie štetín 
typ A – napodobňuje schému rozloženia štetinových útvarov ako v prípade sklzu so 
šachovnicovo rozmiestnenými ojedinelými balvanmi – obr. 9.70 
typ B – napodobňuje schému rozloženia štetinových útvarov ako v prípade 
prepážkového rybovodu – obr. 9.71 
typ C – typ s predĺženou trasou v štrbinách umožňuje dosiahnuť menšiu rýchlosť 
v štrbine, ale predlžuje dĺžku komplikovaného úseku – obr. 9.72, 9.74, 9.75 
• Priechodnosť pre ryby 
Samotné štetinové prepážky sú podobne ako pevné prepážky nepriechodné pre 
akékoľvek ryby. Preto musí byť každý pás štetín prerušený priechodovým otvorom. 
Otvory v nasledujúcich prepážkach by mali byť posunuté tak, aby bolo zabezpečené 
meandrovanie hlavnej prúdnice (kvôli efektu spomaľovania vody).  
• Rýchlosti vody 
Rýchlosť prúdenia závisí od rozdielu výšky hladiny medzi nasledujúcimi radmi štetín 
(resp. od pozdĺžneho spádu). V doteraz prezentovaných rybovodoch dosahovala 
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maximálna rýchlosť vody v priechodovom otvore každej štetinovej prepážky okolo 
1,3 – 1,5 m.s-1, čo je rýchlosť postačujúca pre pstruhové a lipňové pásmo (treba 
posudzovať podľa limitov bezprepážkového bystrinného rybovodu).  
V prípade optimalizácie vodného prostredia (napr. vytvorenie výraznej prehĺbeniny 
medzi štetinovými prepážkami – zásadné zväčšenie objemu vody v každej sekcii a 
tým väčší rozptyl energie vody, vytvorenie zväčšených oddychových zón pre ryby) by 
sa spomínané rýchlosti v priechode dali pripustiť aj pre mrenové pásmo, kde je limit 
1,2 m.s-1.  
V kľudových úsekoch pod štetinami (pri prepážkových priechodoch tu vznikajú 
odpočinkové miesta s takmer stojatou vodou) vznikajú rýchlosti len do 0,25 –
 0,3 m.s-1, čo by bolo zhodné s vlastnosťami oddychových miest. 

• Hĺbka vody: Je závislá od výšky 
vyrábaných štetín, čo je 40 cm (aj 50 cm 
podľa Schmutz 2013). Vzhľadom na 
požiadavku dosiahnuť hĺbku vody nad 
prepážkou podľa tabuľky 3.5.2 minimálne 
57 – 100 cm, nie je to dosť pre žiadne rybie 
pásmo. Požadovaná hĺbka sa dá dosiahnuť 

tak, že sa betónový základ každej štetinovej prepážky zvýši napr. o 20 cm nad 
úroveň dna (a prisype riečnymi kameňmi), ďalších 50 cm už vytvoria štetiny. Ďalší 
spôsob je vytvoriť v každom bazéne prehĺbeninu.  
• Materiál dna a brehov: V každom variante štetinového rybovodu je nutné 
vytvorenie kamenno-štrkového dna a kamenných brehov, čo je etologicky oveľa 
prijateľnejšie prostredie pre ryby a mihule než tradičný betónový žľab. 

 
9.3.2.2. Obrázkové odporúčania pre štetinové rybovody  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9.70                                                               Obr. 9.71 
Takéto husté umiestnenie štetinových prepážok (rovnako aj na obrázku 9.72) mimoriadne účinne 
spomaľuje vodu, necháva však málo priestoru väčším migrujúcim rybám, pre ktoré ide o nevhodné 
riešenie.  
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Obr. 9.72                                               Obr. 9.73  
Splavovanie napriamenej štetinovej rybej rampy vodnými turistami je naopak bezproblémové. 

   
Obr. 9.74 (Foto: Dušička, Glaus)                             Obr. 9.75  
Mimoriadne účinné spomaľovanie bystrinného toku štetinami umožňuje prekonanie veľkých prevýšení 
na malom priestore (obr. 9.74 nedostavaná Ružbašská Míľava na Poprade, obr. 9.75 Liebenau) 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9.76                                                Obr. 9.77 
Vodná elektráreň Au-Schönenberg na rieke Thur (obr. 9.76, 9.79) s realizovaným štetinovým 
rybovodom. Poučné je „poschodové“ technické vyriešenie rybovodu – jeho dvojnásobné protismerné 
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zalomenie kvôli tomu, aby výtok z neho (vstup pre ryby) nebol mnoho desiatok metrov ďaleko od 
bariéry, ale len niekoľko metrov pod migračnou bariérou, v hlavnom navádzacom prietoku pod 
výtokom z turbín (obr. 9.77). Výhodnejšie umiestnenie vstupu pre ryby a miernejší spád rybovodu sú 
pre ryby dôležitejšie ako neprirodzene pôsobiace zvislé betónové brehy a technicky zložité riešenie, aj 
ako čiastočné lokálne prekrytie časti trasy. (Úsek s úplnou tmou by však bol nevhodný pre denné 
migrácie rýb.) 
Poznámka: Na www.uni-kassel.de/fb14/vpuw/ je dostupná (k 17. 11. 2014) verzia výpočtového 
programu pre štetinové rybovody č. 22.09.08 naprogramovaná v Exceli. Ďalej sú v tom istom zdroji 
dostupné doplňujúce informácie k tomuto typu rybovodu. 

 
9.3.3. Rybovod s priechodovými otvormi tvaru V – nevhodný typ 
 (MVE Hronská Dúbrava v mrenovom pásme Hrona) 
Úplne vhodný typ len pre pstruhy (aj pre splavovanie vodného koridoru člnmi). Pre 

ostatné druhy rýb neodporúčame! Je to na väčšine našich tokov nevhodný typ.  

 
Obr. 9.78 Všetky prepážky tvoria vodopádové skoky – v strede je síce výška bariéry prepážky (aj 
vodopádu) najmenšia, avšak ryby tu čaká najrýchlejší protiprúd, nevhodný pre slabšie druhy.  
Pre zlepšenie priechodnosti by pomohlo výraznejšie preliačenie stredu a také zvýšenie prepážok, aby 

stredový trojuholník každej prepážky bol zatopený aspoň 30 centimetrami spätne zavzdutej vody. To 

by v strede odstránilo vodopádové priepady a uľahčilo preplávanie všetkým typickým migrantom. 

Rozmery bazénov sú príkladne veľké, čo vytvára priestor pre väčší počet oddychujúcich rýb. 

Obr. 9.79 Detail konštrukcie pred dokončením. Zhora hradený vtokový otvor, ktorý mal odstrániť 
nežiadúce zväčšenia prietoku, je nevhodný, pokiaľ nie je na plynulom dne, pokiaľ pri prevádzke nie je 

http://www.uni-kassel.de/fb14/vpuw/
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celý zatopený vodou zhora aj z následnej sekcie rybovodu a tiež pokiaľ jeho výška je menšia ako 
50 cm (mrenové pásmo). Prirodzenosti migračného prostredia pre ryby by tiež pomohlo súvislé (nie 
symbolické) vyloženie riečnymi kameňmi a presypanie dna štrkom. 
  

      
Obr. 9.80                                                                   Obr. 9.81 
Detaily problémov: Výstupová cesta popri pokojnejších plytkých okrajoch je prerušovaná bariérami 
dvíhajúcich sa okrajov prepážok (obr. 9.80). Tu je prevýšenie vodopádu najväčšie, z plytčiny ryby ani 
nevyskočia, musia sa presunúť ku vodnatejšiemu stredovému priepadu vody, kde sa snažia vyplávať 
hore dostatočne hrubým, ale neprijateľne rýchlym vodopádovým priepadom, pričom na vyššie 
umiestnených skokoch v strednej, resp. hornej časti rybovodu sú mnohé už unavené a strhávané 
naspäť. Silnejšie jedince napr. lipňov alebo hlavátok ich prekonávajú skokom (obr. 9.81). Na rozdiel od 
iných bazénových rybovodov tu ryby nemajú veľké oddychové tíšiny pod prepážkami (naopak, práve 
tu je turbulentná a spenená voda), ale len nad nimi a pri šikmom brehu.  

 
 
Optimálne umiestnenie vstupu do rybovodu má 
byť tesne pod výtokom z turbín. Toto umiestnenie 
na opačnom brehu (obr. 9.82) je nevhodné najmä 
na širších tokoch – nad cca 40 m. Pre prilákanie 
rýb blúdiacich pod bariérou hate ku vstupu do 
rybovodu tu mal slúžiť doplňujúci akusticko-
vizuálny signál vodopádu vody, privádzanej 
potrubím. Koncentrovaný prúd vodopádu by však 
mal dopadať do prúdu z rybovodu, aby ho ryby 
prilákané vodpádikom zacítili na svojom tele.  

 
 

 
Obr. 9.82 
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Príloha č. 10 
Monitoring priechodnosti počas prvých rokov prevádzky rybovodu 
  
10.1. Priechodnosť rybovodu P10 - 1 
10.2  Doba trvania ichtyologického monitoringu rybovodu P10 - 2 
10.3 Vyhodnotenie druhového spektra rýb v rybovode P10 - 3 
10.4 Vyhodnotenie abundancie (početnosti) rýb v rybovode P10 - 4 
10.5 Vyhodnotenie veľkostnej selektivity P10 - 4 
10.6 Metódy odberu vzoriek rýb, monitorovacie zariadenia a pozorovacie 

objekty  
P10 - 5 

10.6.1 Technická príprava P10 - 5 
10.6.2 Odber vzoriek rýb pod migračnou bariérou pre potreby označenia P10 - 5 
10.6.3  Monitorovacie metódy v rybovode P10 - 5 
10.6.4  Bioskener P10 - 6 
10.6.5 Rádiová a akustická telemetria  P10 - 7 
10.6.6 PIT – telemetria P10 - 8 
10.6.7 Vizuálna kontrola pasívnych značiek  P10 - 9 
10.6.8 Kamery P10 - 10 
10.6.9 Odber vzoriek rýb, ktoré prekonali celý rybovod alebo jeho časť, 
           elektrickým agregátom 

P10 - 10 

10.7 Vyhodnotenie účinnosti a funkčnosti rybovodu P10 - 11 
 
10.1. Priechodnosť rybovodu  

V posledných päťdesiatich rokoch došlo pri spriechodňovaní priečnych prekážok 
na tokoch ku sofistikovaným riešeniam, na základe spolupráce medzi hydraulikami a 
biológmi (Odeh 1999; Castro – Santos et al. 2009). Napriek tomu však stále existuje 
veľké množstvo moderných rybovodov, ktoré ovplyvňujú migrácie rýb (napr. 
Aarestrup et al. 2003; Caudillo et al. 2007; Mallen-Cooper and Brand 2007; Parsley 
et al. 2007). 
Z tohto faktu vyplýva, že výstavbou rybovodu nie je problém spriechodnenia 
prekážky úplne vyriešený. Každá lokalita má totiž svoje špecifiká, a tak je nutné 
účinnosť realizovaného rybovodu monitorovať, vyhodnotiť a rybovod na základe 
výsledkov zodpovedajúcim spôsobom upraviť.  

V ČR je spriechodnenie priečnych prekážok ošetrené dvoma základnými 
dokumentmi. Technické parametre rybovodov rieši revidovaná norma TNV 75 2321 – 
Zprůchodňování migračných bariér rybími přechody z roku 2011. Stratégiu 
postupného spriechodňovania vodných tokov stanovuje "Koncepcia spriechodnenia 
riečnej siete SR" (Slavíková a kol. 2010).  

V EÚ tvoria základ vodnej politiky Smernica 2000/60, ďalej len Rámcová 
smernica o vodách (RSV), ktorá považuje voľný pohyb a neovplyvnenú migráciu rýb 
za kľúčovú súčasť manažmentu jednotlivých povodí vedúcich k ich obnove a 
dobrému ekologickému stavu (Weyand et al. 2005). 

V Spojených štátoch je podmienkou že rybovod musí zaistiť bezpečný a včasný 
pohyb rýb cez priečne prekážky, presné parametre ale tiež nie sú stanovené (Odeh 
1999).  

V tomto ohľade je najďalej legislatíva v Kanade, kde je všeobecný cieľ 
nápravných opatrení určený tzv. No Net Loss (NNL) konceptom, udávajúcim, že 
aplikované zariadenia musia zabezpečiť pôvodnú produkciu rýb, teda úplnú obnovu 
ekosystému (Quigley and Harper 2006). Rybovod musí zaistiť neovplyvnený 
priechod všetkých životných štádií daného druhu bez následných vplyvov na jeho 
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reprodukčný úspech. Inými slovami – stopercentnú priechodnosť s minimálnou 
dobou zdržania pod prekážkou alebo v samotnom rybovode. 

V ostatnej dobe sa objavil aj princíp tzv. "transparentnosti" roztriešteného toku 
pre pohyby pôvodných druhov rýb (Castro – Santos et al. 2009), ktorý kvalitatívne 
ukazovatele priechodnosti spresňuje. Transparentnosť rybovodu tak znamená 
umožnenie vstupu proti alebo po prúdového priechodu rýb bez zdržania, strát 
energie, stresu, zranenia a iných negatívnych vplyvov znižujúcich pohodu jedinca. 
Spoločným znakom konceptov transparentnosti aj NNL je tak voľný priechod 
všetkých rýb cez priečnu prekážku s minimálnym ovplyvnením ich pohodovosti, čo je 
najzásadnejší predpoklad na zníženie vplyvu prekážok na populácie rýb. 

Priechodnosť celým rybovodom s nulovými negatívnymi vplyvmi je dobre 
stanovený koncepčný cieľ. Avšak jeho naplnenie nie je jednoduché kontrolovať 
v terénnych podmienkach pri bežnom monitoringu. Namiesto toho sa monitoring 
rybovodu často zameriava na jednoduchšie spôsoby stanovenia efektivity. 
Najčastejší spôsob je priamy odber vzoriek rýb v trati priechodu. Hoci sa tak 
získavajú kvalitatívne aj kvantitatívne údaje o výskyte daných druhov rýb v rybovode, 
nie je pri tomto spôsobe monitoringu dokladovaná jeho skutočná efektivita. 

Napríklad nie je možné vylúčiť, že odobraté vzorky rýb v rybovode môžu 
pochádzať z lokalít nad priečnu prekážkou. Navyše ryby môžu do rybovodu 
vstupovať opakovane bez motivácie migrovať ďalej, alebo dokonca nie sú schopné 
trať rybovodu preplávať celú až k výstupnému otvoru. Preto ak chceme mať istotu, že 
ryby zaregistrované v rybovode nepriplávali doň zhora, je nevyhnutné na začiatku 
monitoringu rybovod vyprázdniť od rýb (priškrtiť vtok do rybovodu na minimum, 
v plytkej vode odlovovať ryby postupne od vrchného vtoku po spodný výtok z koryta, 
chytené ryby označkovať a použiť na vyhodnotenie priechodnosti migračnej bariéry. 

Porozumenie priebehu migrácie rybovodom vyžaduje informáciu o individuálnom 
správaní rýb a ich reakcii na podmienky prostredia. Ako najvhodnejšie sa na tento 
účel javia telemetrické metódy, či už sa jedná o pasívne integrátory (PIT), alebo 
rádiotelemetriu, pracujúcu s aktívnymi vysielačmi. Kombináciou telemetrických metód 
je tak možné odpovedať na väčšinu otázok, týkajúcich sa všetkých komponentov 
účinnosti rybovodov a ľahšie určiť zdroj problémov, spôsobujúcich nedostatočnú 
funkčnosť daného koridoru.  

Koncepcia migračných koridorov nadregionálneho až európskeho významu by 
mala v SR zaistiť budúcu voľnú migráciu lososa, vyzy, dunajských ťažných druhov a 
foriem jeseterov, ako aj úhora. Koncepcia sa zatiaľ vyhýba veľkým priehradným 
komplexom (napr. Vážska kaskáda) s vedomím, že v dlhodobom horizonte 30 – 50 
rokov môže byť otvorené riešenie aj migrácií cez tieto údolné nádrže.  

 
10.2 Doba trvania ichtyologického monitoringu rybovodu  
    Rybovod by mal byť v prevádzke celoročne, aby umožnil úspešnú migráciu 
širokému druhovému spektru. Toto „Usmernenie“ odporúča monitorovanie počas 
prvých 3 rokov prevádzky, s doporučenou frekvenciou 6 terénnych ichtyologických 
monitoringov ročne, najmä v obdobiach najväčších ťahov rýb.  
    Všeobecne platí, že ryby migrujú v podstate neustále v reakcii na ponuku potravy 
a zmeny prostredia, ale v rybovode je ich možno najčastejšie zastihnúť pred obdobím 
rozmnožovania. Testovanie funkcie rybovodu je preto najľahšie pri reprodukčných 
migráciách, pretože sú u väčšiny druhov intenzívne a časovo obmedzené. Hlavné 
ťahy rýb možno sledovať v priebehu roka od konca zimy – niektoré kaprovité druhy a 
šťuka, na jar – mihule, hlavátka, lipeň, kaprovité, ostriežovité, sumcovité druhy, 
v lete – juvenilné úhory a kaprovité druhy s opakovaným výterom. Na prelome leta a 
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jesene začína byť aktívny pstruh potočný, na jeseň vrcholí migrácia pstruha 
potočného, sivoňa potočného a niektorých foriem pstruha dúhového (m. camloops) a 
v zime sa neresí mieň. Monitorovať rybovody na tokoch s výskytom pstruha a 
mieňa je najvhodnejšie od konca augusta do konca decembra, zatiaľ čo na 
tokoch s ostatnými druhmi od marca do júna. Na stredných a dolných úsekoch 
veľkých riek ku hlavnej migračnej vlne dochádza po poklese povodňových prietokov 
a otepleniu vody na prelome apríla a mája. Pretože jalec maloústy a boleň dravý 
začínajú migrovať už v marci a jalec tmavý a šťuka často aj vo februári, je vhodné 
začať testovať rybovod začiatkom roka, hneď ako dôjde k poklesu prietokov. 
Optimálny je stav, kedy je monitoring rybovodu zaistený a pripravený asi mesiac pred 
očakávaným začiatkom migrácií. Sú tak dostatočne zaznamenané podmienky, kedy 
ryby ešte nemigrujú a následne aj prahové hodnoty prostredia, kedy migrácia začne. 
Tieto informácie sú dôležité pre porovnanie účinnosti rybovodu za rôznych 
podmienok prostredia nielen v priebehu viacerých rokov, ale aj v rámci povodí a 
medzi nimi.  
 
10.3 Vyhodnotenie druhového spektra rýb v rybovode 
   Aby bolo možné vyhodnotiť funkciu rybovodu, je vhodné porovnať vzorku rýb, ktoré 
prekonali celú trasu rybovodu aj vtokový otvor – výstup z rybovodu, so vzorkou 
rybieho spoločenstva pod prekážkou. Porovnáva sa zvyčajne druhové spektrum, 
počet jedincov a ich dĺžková frekvencia. Z týchto údajov možno odvodiť prípadné 
selektívne vlastnosti rybovodu na miestnu ichtyofaunu.  
Dôležité je umiestnenie dolného vstupu rybovodu v priečnom profile toku, vzdialenosť 
od hlavnej prúdnice, celková šírka rybovodu, výška vodného stĺpca v jeho ústí, pomer 
prietoku v rybovode a hlavnom koryte a pod. Funkcia rybovodu bude nedostatočná, 
ak bola nevhodne zvolená niektorá charakteristika rybovodu vzhľadom k druhovej 
štruktúre miestnej ichtyofauny.  
V každej monitorovacej vzorke by sa mali špecifikovať najmenej dva odlišné 
morfologické typy rýb – dobrí plavci (pstruh, mrena, boleň, podustva) a slabí plavci 
(hlaváče, hrúzy, pĺže, slíž, juvenily). Druhové spektrum odobratých vzoriek 
monitorovaných rýb musí obsahovať tiež veľké ryby, ktoré nevstupujú do rybovodu 
so stiesnenými pomermi – malou šírkou a hĺbkou vodného stĺpca, alebo vysokým 
spádom a vysokými rýchlosťami prúdenia a veľkou turbulenciou (hlavátka, zubáč, 
šťuka, sumec, kapor... ). Preplávanie týchto druhov cez rybovod aj horný výstupový 
otvor potom potvrdzuje vynikajúce vlastnosti rybovodu. 
 
Možno zhrnúť, že monitoring rybovodu by mal v optimálnom prípade vychádzať 
z existujúcich údajov ichtyologického prieskumu vykonaného pred realizáciou 
projektu. Na jeho základe by mal byť stanovený očakávaný počet druhov a dĺžkové 
rozpätia rýb aj v rybovode. Vo vzorke z účinného rybovodu by sa mali objavovať 
druhy rýb vo frekvencii, zhodnej ku spoločenstvu v úseku rieky pod rybovodom.  
Ak je použitá technika individuálneho značenia rýb a ich sledovanie, je potrebné 
označiť druhy, ktoré reprezentujú rôzne morfologické a veľkostné skupiny a 
kvalitatívne vyhodnotiť druhové spektrum tých jedincov, ktoré prekonali celú trasu 
rybovodu aj vtokový otvor – výstup z rybovodu. 
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10.4 Vyhodnotenie abundancie (početnosti) rýb v rybovode 
Správna funkcia rybovodu musí byť okrem druhového spektra doložená tiež 
primeraným počtom migrujúcich rýb. Je nevyhnutné zodpovedať otázku, koľko 
migrujúcich rýb je potrebné zistiť, aby bola správna funkcia rybovodu potvrdená. 
Odpoveď závisí na početnosti rybích spoločenstiev toku a tiež na zvolenej metóde 
testovania. 
Účinnosť rybovodu je vhodné vyjadrovať v percentách označených rýb, ktoré prejdú 
rybovodom nad prekážku. Napr. práce vykonané v anglických riekach uvádzajú 
účinnosť rybovodu ako nedostatočnú pri 12 – 16% úspešnosti všetkých migrantov 
(Lucas 2000) alebo 28% účinnosti pre jalcov maloústych a 38% účinnosti pre plotice 
(Lucas a Mercer 1996). Podobná práca z Dánska vyhodnocuje rybovod pri 50% 
úspešnosti ako neúčinný (Aarestrup 2003). Príkladov rôznej efektivity rybovodov je 
možné uviesť rádovo stovky (Bunt a kol. 2011), vrátane odlišnej efektivity rôznych 
typov rybovodov.  
S prihliadnutím na medzinárodné údaje možno stanoviť, že rybovod je možné podľa 
českého vzoru považovať za plne funkčný, ak jeho trať (vrátane vtokového otvoru) 
prekoná viac než 70 % označených rýb. Ak je účinnosť rybovodu nižšia, je potrebné 
ďalej sa zaoberať jeho priechodnosťou – určiť príčiny a navrhnúť prevádzkovateľovi 
ich odstránenie. Ak bude účinnosť nižšia ako 20 %, rybovod je treba pokladať za 
nefunkčný 
Pre dostatočnú variabilitu vzorky možno pri použití vysielačiek odporučiť na 
označenie aspoň 15 – 20 jedincov každého druhu. Pri použití pasívnych integrátorov 
možno za relevantné vzorku považovať najmenej 300 jedincov z rybieho 
spoločenstva toku (Calles, Greenberg 2007). Odlišný prístup hodnotenia účinnosti 
rybovodov možno aplikovať, ak na testovanie používame bioskener. Pri použití tejto 
metódy je vhodné vychádzať zo skutočnosti, že preukazný vzťah medzi počtom 
migrujúcich rýb a faktormi prostredia preukazuje funkčnosť rybovodu (Horký a kol. 
2010). Inými slovami – z analýzy musí byť zrejmé, že výskyt rýb v rybovode sa mení 
s prietokom, teplotou alebo sezónnou zmenou (teda že tam napr. nežijú celoročne, 
teda z iných dôvodov ako migračných). Vzťah medzi počtom jedincov a 
charakteristikami prostredia musí byť preukazný štatistickou analýzou. 
 
10.5 Vyhodnotenie veľkostnej selektivity 
Veľkostná selektivita je veľmi často uvádzaným problémom rybovodov. Býva 
spôsobená predovšetkým nedostatočnými rozmermi rybovodu. Napríklad 
priestupnosť väčšiny v Česku aktuálne navrhovaných rybovodov je obmedzená pre 
veľké druhy rýb, ako je sumec, zubáč a šťuka, ktoré pre migráciu využívajú hlboké 
prúdy bez perejí. Predovšetkým sumec, bežne dosahujúci dĺžku viac ako dva metre, 
nemôže prekonať rybovod navrhnutý pre migráciu menších druhov. Rybovody na 
Slovensku sú totiž navrhované predovšetkým pre zaistenie migrácie kaprovitých 
reofilných druhov. Z týchto dôvodov požadujeme v slovenskom metodickom 
usmernení v prípade výskytu sumca a hlavátky zväčšené rozmery priechodov 
v rybovode. Reofilné druhy ako je mrena alebo boleň dorastajú do dĺžky viac ako 
jeden meter, sú však schopné migrovať aj plytkými, perejnatými úsekmi. 
Testovanie veľkostnej selektivity rybovodov je jednoduchým postupom, pri ktorom je 
pomocou moderných štatistických metód porovnaná dĺžková frekvencia vzorky rýb, 
ktoré prešli rybovodom aj vtokovým otvorom a z úseku toku pod prekážkou. Ak sú na 
týchto dvoch miestach frekvencie dĺžok odlišné alebo voči sebe posunuté, veľkostná 
výberovosť rybovodu je dokázaná.  
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10.6 Metódy odberu vzoriek rýb, monitorovacie zariadenia a pozorovacie 
objekty  
10.6.1 Technická príprava 

Pred samotným monitoringom je potrebné v predstihu zabezpečiť všetky 
technické potreby, najmä úpravy priamo v rybovode: 

 skontrolovanie správneho nastavenia prietoku do rybovodu – podľa polohy 
vtokového stavidla zhodnej s polohou zapísanou v manipulačnom 
poriadku, prípadne aj obnovenie správneho nastavenia vtoku, 

 inštalácia vrše alebo odchytnej klietky pre väčšie toky na hornom výstupe 
z rybovodu, 

 inštalácia čítačiek PIT alebo bioskenerov, 

 inštalácia podvodnej kamery s nepretržitým záznamom údajov, kontrola a 
úpravy elektrolovného zariadenia (benzínový, tyristorový agregát, 
elektródy, podberáky, lovná debna) pre monitoring pod alebo nad 
prekážkou,  

 kontrola a opravy sietí,  

 kontrola a otestovanie člna na odber vzoriek rýb v predmetnom toku,  

 veľmi významné je kontinuálne sledovanie teploty vody a prietoku v toku 
aj v rybovode počas celého monitorovania. 
 

10.6.2 Odber vzoriek rýb pod migračnou bariérou pre účely monitoringu 
rybovodu 

Odber vzoriek rýb je možné vykonávať aj sieťami, najčastejšie však elektrickým 
agregátom. Podrobný popis metód je v prílohe č. 8. Najdôležitejšou úlohou je 
označkovanie potrebného množstva ichtyofauny adekvátnym typom značiek alebo 
zjednodušenou signatúrou – čiastočnou amputáciou plutiev.  

Ryby pre monitorovanie odporúčame vzorkovať pod testovanou migračnou 
bariérou v počte zodpovedajúcom vybranej metóde: pri použití vysielačiek označiť 
aspoň 15 – 20 jedincov každého druhu, pri použití pasívnych integrátorov odloviť a 
označiť najmenej 300 jedincov v takom druhovom a veľkostnom zložení, ktoré je 
analogické so zisteným rybím spoločenstvom toku. V každej monitorovacej vzorke by 
mali byť dobrí plavci (pstruh, mrena, boleň, podustva) aj slabí plavci (hlaváče, hrúzy, 
pĺže, slíž, juvenily), tiež veľké ryby (hlavátka, zubáč, šťuka, sumec, kapor... ). 

Dôležitý je monitoring ichtyofauny v rybovode minimálne 6 x ročne za účelom 
priebežného vyhodnocovania štruktúry prítomnej ichtyocenózy. Výsledky tohto 
výskumu sú podporné ku hlavným metódam monitoringu – kamere, ktorá by mala byť 
používaná na všetkých významne zarybnených ichtyocenózach, teda na riekach s Qa 
nad 20 m3.s-1, alebo telemetrii a bioskenerom na riekach s Qa nad 50 m3.s-1.  

 

10.6.3 Monitorovacie metódy v rybovode  
Metódy testovania funkčnosti rybovodov sa za posledné desaťročie prudko 
modernizovali. Najjednoduchšie prístupy, pri ktorých sa trať rybovodu prehradila, 
voda sa vypustila a uviaznuté ryby sa štatisticky spracovali, sú už zastarané – preto 
ich neodporúčame. Použitie pasívnych značiek je možné aj v súčasnej dobe. 
Pôvodné metódy kvantitatívneho testovania, ako sú vrše v hornej výstupnej časti 
rybovodu, sa tiež ešte používajú (napr. v Rakúsku, odporúča ich aj nemecká norma 
DWA 505 2014). Musia však byť nepretržite kontrolované, čo je časovo a finančne 
značne náročné. Môžu byť vhodné pri občasnom monitoringu – na zachytenie tých 
migrujúcich rýb, ktoré prekonali celý rybovod. V Rakúsku, Francúzsku, Nórsku, 
Švédsku, Dánsku a Veľkej Británii sú používané v prevažnej miere telemetrické 
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metódy alebo bioskenery. Podobná situácia je popisovaná v USA a Kanade, kde je 
používaná iba biotelemetria (pasívne integrátory a rádiová telemetria, Bunt a kol. 
2011).  
Pre zoznámenie laickej verejnosti s funkciou rybovodu a rybami v rieke majú svoju 
úlohu aj pozorovateľne s priehľadnou stenou do trasy rybovodu. Mali by plniť 
úlohu propagačných a informačných centier na významných tokoch. Môžu byť 
budované ako otvorené stavby s voľným prístupom verejnosti, alebo uzatvorené 
s náročnejším technickým vybavením (napr. on-line zobrazenie kamerového 
záznamu z rybovodu na internete).  

Zabezpečenie podmienok pre testovanie rybovodov predpokladá kalkuláciu 
nákladov do ceny celého projektu výstavby rybovodu (a teda i výstavby MVE).  

 

10.6.4 Bioskener (zariadenie pracujúce na princípe ultrazvuku) 
 

 
Obr. 10.1 Riadiaca jednotka bioskeneru (vľavo) a rám skeneru (vpravo) umiestnený v navádzacom 
koši v trati rybovodu 

 
Aplikácia bioskeneru islandského výrobcu VAKI je moderná metóda, ktorá bola 

prvýkrát v Čechách použitá pre monitoring funkčnosti rybovodu na lokalite Malé 
Kopisty na veľkej rieke. Unikátny systém bioskeneru spoločne s vyhodnocujúcim 
programom zaznamená tvar každého jedinca, jeho veľkosť a orientáciu pohybu (proti 
prúdu alebo po prúde). Zároveň zaznamená aj čas migrácie a teplotu vody. Tento 
prístroj tak umožňuje stanoviť celkové množstvo migrujúcich rýb a ich veľkosť. Každý 
jednotlivý záznam z bioskeneru je pred jeho zaradením do finálnej databázy 
nevyhnutné skontrolovať a vyhodnotiť, či sa skutočne jedná o migrujúcu rybu, alebo 
či skener zaznamenal splavované artefakty.  

Bioskenerom na nepretržité sledovanie a zaznamenávanie rýb migrujúcich cez 
horný výstup z rybovodu by bolo potrebné vybaviť najmä rybovody na najväčších 
slovenských tokoch s priemerným ročným prietokom Qa nad 50 m3.s-1. 
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Orientačná cena: od 30 do 40 tisíc eur (vrátane podporného vybavenia, oživenia na 
lokalite, zaučenia a pod.). 
 

 

 
Obr. 10.2 Príklady zaznamenaných artefaktov 

 

 
 

                 
Obr. 10.3 Príklady zaznamenaných siluet rýb 

 

10.6.5 Rádiová a akustická telemetria  
 

Sledovanie pohybu rýb pomocou vysielačiek s vlastným zdrojom energie je 
v súčasnosti najrozšírenejšie technikou. Na displeji prijímača je zobrazovaný 
individuálny kód vysielačky (sledovaného jedinca) a relatívna vzdialenosť 
pozorovateľa od vysielačky. Výhoda metódy je umožnenie sledovania správanie rýb i 
mimo rybovod, napr. pred vstupom do jeho trasy alebo po prekonaní rybovodu až do 
migračného cieľa.  

Rozlišujeme dva základné druhy telemetrie – akustickú a rádiovú. Akustická 
telemetria je založená na prenose zvukového signálu vysielaného vysielačkou na 
jednej frekvencii. Pretože sa zvuk vo vode dobre šíri, metódu možno použiť 
v hlbokých jazerách a prehradených nádržiach alebo v prostredí s vysokou 
vodivosťou, ako sú záplavové tône. Akustická verzia je účinná aj za veľkých povodní 
pri silno zakalenej vode. Veľkou nevýhodou je nevyhnutnosť sledovania každej ryby 
na jednotlivej rádiovej frekvencii. Druhou nevýhodou je, že na zachytenie signálov sú 
potrebné hydrofóny (zvukové senzory), ktoré musia byť ponorené vo vode. 
Orientačná cena od 8 do 15 tisíc eur závisí od počtu vysielačov a datalogererov. 
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Rádiová verzia telemetrie je vhodným nástrojom pre riečne prostredie. Na jednej 
rádiovej frekvencii je možné sledovať až 500 kusov rýb. Použitie iba jednej frekvencie 
znižuje možnosť "prehliadnutia" niektorých označených jedincov, pretože prijímač 
neustále prehľadáva len jednu frekvenciu. Rádiová telemetria je obmedzená pri 
použití vo veľkých hĺbkach a za vysokej vodivosti. 
Prijímačov je niekoľko verzií, z ktorých najjednoduchšie sú prenosné, určené na 
monitorovanie pozície rýb pozdĺž brehu alebo z lode. Pomer medzi hmotnosťou 
vysielačky a ryby je na vzduchu menej ako 2 % a vo vode menej ako 1,7 % (Winter 
1983).  
V súčasnosti sú dostupné vysielačky, ktoré môžu byť implantované aj do rýb 
s hmotnosťou 15 g. Nízka hmotnosť je však spojená so životnosťou vysielačky. 
Najľahšie vysielačky (0,25 – 0,55 g) vydržia vysielať cca od 12 do 60 dní. Vysielačka 
môže byť tiež programovateľná tak aby vysielala iba vo dne, alebo naopak v noci. 
Ryby môžeme označiť za vhodných podmienok a nastaviť aktiváciu na obdobie, kedy 
je uloviteľnosť ryby ťažšia, ale práve vtedy prebieha jej neres.  
Asi najpoužívanejšie vysielačky sú EMG (electromyogram) senzory, ktoré merajú aj 
frekvenciu elektrických impulzov medzi svalovými vláknami (Cooke a kol. 2004; 
Hruška a kol. 2007). 
Orientačná cena od 8 do 15 tisíc eur závisí od počtu vysielačov a datalogererov. 
 

Pomocou akustickej alebo rádiovej telemetrie (ako aj pri nasledujúcej PIT-
telemetrii) sa dá presnejšie zistiť priechodnosť nielen rybovodu, ale celej migračnej 
bariéry (teda aj aká časť rýb spod bariéry našla vstup do rybovodu a vplávala doň). 
Ako občasný podporný prieskum ku nepretržitému automatickému monitoringu 
skenerom by mohol byť požadovaný najmä na ichtyologicky najdôležitejších 
najväčších slovenských tokoch s Qa nad 50 m3.s-1. 
 
10.6.6 PIT – telemetria 
 

Technológia pasívnych integrátorov (PIT) je metóda, ktorá umožňuje zachytiť 
priechod vopred označených jedincov čítacím zariadením (anténou). Princíp 
fungovania pasívnych integrátorov je založený na bezkontaktnom elektronickom 
systéme, pričom k prenosu dochádza prostredníctvom rádiových vĺn. Pasívne 
transpondéry nemajú batériu. Miesto nej je v blízkosti antény vo vnútri čipu 
aktivovaný kondenzátor, ktorý po nabití vyšle späť informáciu. Táto je zachytená 
anténou a následne uložená do pamäti čítačky.  

Najvhodnejšie pre ryby sú čipy štandardu ISO v sklenenej trubičke (glasstag). 
Tieto čipy sú rybami väčšími ako 3 gramy prijímané bez problémov (Navarro et al. 
2006) a sú aplikované v jednorazových ihlách, ktoré uľahčujú manipuláciu a 
minimalizujú riziko infekcie počas značenia. Mikročipmi s rozmermi 12 x 2 mm, váhou 
0,09 g sú vybavené vybrané ryby ulovené elektrickým agregátom po haťou.  

Telemetria s aplikáciou pasívnych integrátorov (PIT) je oproti predchádzajúcim 
metódam lacnejšia a mala by byť požadovaná ako občasný podporný prieskum ku 
nepretržitému automatickému monitoringu kamerou, najmä na ichtyologicky 
dôležitých stredne veľkých slovenských tokoch s Qa nad 20 m3.s-1. 
Orientačná cena je cca 1 500,00 eur (1 anténa, 1 čítačka s príslušenstvom, 100 ks 
PIT značiek). 
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Obr. 10.4 Inštalácia PIT antén do štrbín rybovodu 

.  
10.6.7 Vizuálna kontrola pasívnych značiek  
 

Sú to značky, ktoré je na rybu nutné pripevniť a ktorých kontrola je iba vizuálna. Rybu 
je potrebné opäť uloviť po prekonaní prekážky. V Európe dominantný producent 
pasívnych značiek je americká firma North-Western Marine Technology, ktorá vyrába 
tri úrovne značkovacích systémov.  
Najjednoduchšími sú elastomérové značky (Visible Implant Elastomer Kit, VIEK), 
ktoré sú dostupné v mnohých farebných variantoch. K aktivácii značky dochádza 
zmiešaním dvoch činidiel, ktoré vytvoria hustú amorfnú hmotu. Táto sa injekčne 
vstrekuje rybe do povrchových vrstiev kože (nad hlbšie uloženú pigmentovanú 
vrstvu). Hmota síce stuhne, ale iba tak, aby z miesta vpichu nevytiekla a udržala si 
elastickú štruktúru. Pretože je len pod povrchom kože, značka nezarastá okolitými 
tkanivami a je viditeľná po celý život jedinca. 
Presnejšia je alfanumerická verzia značiek, ktorá zahŕňa aj individuálne kódy. 
Značky sú dodávané vo forme elastomerných štítkov, kde je od výrobcu natlačený 
alfa-numerický kód v odlišných farbách. 
Významným patentom sú malé drôtové značky, ktoré pôvodne niesli binárny a 
v súčasnosti i dekadický kód (Binary Code Wire Tags, BCWT). Možno ich 
značkovacou pištoľou aplikovať aj rybe 1,8 mm dlhej. 
Najjednoduchšou metódou značenia monitorovaných rýb je zastrihávanie plutiev. 
 
Monitoring pomocou pasívnych značiek je oproti predchádzajúcim telemetriám 
lacnejšou metódou, pri ktorej sa ale tiež dá presnejšie zistiť priechodnosť nielen 
rybovodu, ale celej migračnej bariéry (teda aj aká časť rýb spod bariéry našla vstup 
do rybovodu a vplávala doň). Ako občasný podporný prieskum ku nepretržitému 
automatickému monitoringu kamerou by mohol byť požadovaný na všetkých väčších 
slovenských tokoch s Qa nad 20 m3.s-1. 
Cena je závislá od druhu použitej pasívnej značky.  
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10.6.8 Kamery 
 

V prípade použitia podvodných kamier s podporou záznamu na základe detekcie 
pohybu je potrebná dostatočná priehľadnosť vody na danej rieke. Kamery sa montujú 
do zúžených miest čo najbližšie k hornému vtokovému otvoru, aby zachytili všetky 
ryby, ktoré preplávali rybovodom. Súčasťou celého systému musí byť aj nahrávacie 
zariadenie s dostatočnou dátovou kapacitou. 

Podvodnou kamerou na nepretržité sledovanie a zaznamenávanie rýb 
migrujúcich cez horný výstup z rybovodu by bolo potrebné vybaviť všetky rybovody 
na väčších slovenských tokoch s Qa nad 20 m3.s-1. Pri riekach s celoročne mútnou 
vodou tento typ monitoringu nemá význam.  
Cena: od 1 400,00 do 2 000,00 eur.  
 
 
10.6.9 Odber vzoriek rýb, ktoré prekonali celý rybovod alebo jeho časť, 
pomocou elektroageregátu 
 

 – Vykonať odber vzoriek rýb a značkovanie vzorky rýb pod bariérou a vypustiť ich do 
hlavného toku cca 20 – 50 m pod dolným výtokom z rybovodu. 
 – Skontrolovať nehatený vtok a obnoviť správne nastavenie hladiny v rybovode, aké 
bolo zmerané, nastavené a zapísané pri úvodnom hydrologickom monitoringu na 
začiatku 3-ročného monitorovacieho obdobia. (Pri úvodnom hydrologickom 
monitoringu sa vykonajú opakované hydrometrické merania rýchlosti a výpočty a 
nastavovanie veľkosti prietokového otvoru až do stavu dosiahnutia dostatočného – 
teda úradom predpísaného – prietoku do rybovodu. Vtedy sa tiež sa zmerajú lokálne 
rýchlosti vody vo všetkých viditeľne najrýchlejších miestach rybovodu a 
v očakávaných rýchlostných tieňoch.  
 – Umiestniť kovovú odchytovú klietku na hornom konci rybovodu tak, aby zachytila 
všetky ryby, ktoré ho prekonajú. 
 – Po dostatočnom časovom odstupe (určí ichtyológ, napr. po 48 hodinách) sa 
zahradí aj prietokový otvor v prepážke kovovou odchytovou sieťkou následne bude 
možné ohradené ryby na hornom konci rybovodu podrobne kvalitatívne aj 
kvantitatívne zinventarizovať s tým hodnotením, že prekonali celé koryto rybovodu. 
Z kvalitatívneho hľadiska je totiž podstatné zistenie, ktoré druhy a v akej veľkosti 
jedinca dokázali rybovod prekonať – pre ne nie je rybovod fyzickou prekážkou a 
nehrozí fragmentácia ich populácie.  
Poznámka: Ak chceme mať istotu, že ryby zaregistrované v rybovode nepriplávali doň zhora, je 
nevyhnutné na začiatku monitoringu rybovod vyprázdniť od rýb (priškrtiť vtok do rybovodu na 
minimum, v plytkej vode odchytávať ryby postupne od vrchného vtoku po spodný výtok z koryta 
rybovodu, odobraté vzorky rýb označkovať a získané dáta použiť pri vyhodnotení priechodnosti 
migračnej bariéry).  

 
Odber vzoriek rýb ktoré rybovod neprekonali, ale zostali v rybovode : 
 – Následne sa môžu agregátom, pri postupe ichtyológa zdola nahor, postupne 
v každej komore rybovodu zinventarizovať aj tie ryby, ktoré sa do vrchnej časti 
rybovodu nedostali. Počas postupu zdola nahor je vhodné pri každej 
zinventarizovanej rybe zaznačiť číslo komory, v ktorej bola vzorka rýb vyhodnotená, a 
tiež si všímať spôsob prekonávania zrýchlených miest (či nemohlo ísť aj o problém 
rýchlostnej bariéry v nasledujúcom priechodovom otvore, najmä ak v niektorej 
komore ostane nápadne veľa menej zdatných rýb alebo ak rybu po vplávaní do 
zúženého priechodu prúd strhne späť a podobne.) Z kvantitatívneho hľadiska je totiž 
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zaujímavé zistenie, koľko percent jedincov označených pod bariérou rybovod našlo a 
koľko z nich sa ním dostalo nad bariéru. 
 – Na záver každého monitoringu samotného rybovodu sa odstránia všetky 
monitorovacie siete, sitá alebo vrše.  
 – Nakoniec sa zaznamená vyhodnotenie všetkých biologických výsledkov, ale aj 
súpis zistených súvisiacich rizikových bariérových a hydrologických parametrov 
(čiastočne upchatý prietokový otvor, nastavenie vtokového otvoru, hĺbky vody 
v koryte rybovodu a pod.).  
 
10.7 Vyhodnotenie účinnosti a funkčnosti rybovodu  

 
Odeh (1999) stanovil tri zložky účinnosti rybovodu z hľadiska jeho funkcie 

minimalizujúcej skutočný vplyv priečnej prekážky:  
1. atraktivita rybovodu, umožňujúca rybe nájsť vstupný otvor – aká časť 

migrujúcich rýb nájde a skutočne aj prekoná vstupný otvor (na zmysel 
tohto hodnotenia poukazujú niektoré štúdie, ktoré identifikovali jedinca 
schopného nájsť vstup do rybovodu, ale napriek tomu do neho 
odmietajúceho vstúpiť (Moser et al. 2002; Naughton et al. 2007)), 

2. trasa rybovodu určujúca schopnosť a ochotu migrujúcich rýb priečnu 
prekážku prekonať – aká časť rýb prekoná trasu rybovodu, 

3. ovplyvnenie prirodzeného správania rýb po prekonaní rybovodu (Castro –
 Santos et. al. 2009) – aká časť rýb prekoná horný výstup z rybovodu a 
odpláva ďalej hore tokom. 

Atraktivita rybovodu je ďalej rozdelená do dvoch krokov: 

 nájdenie vstupu  

 skutočné vplávanie jedinca do rybovodu 
Preto bude pri podrobnejšej analýze správania rýb pri vstupe do rybovodu niekedy 
potrebné vyhodnotiť účinnosť jednotlivých troch zložiek osobitne – atraktivitu vstupu 
do rybovodu, priechodnosť samotného koryta a tiež priechodnosť výstupného 
vtokového otvoru a odplávania rýb hore tokom. V prípade vzniku takejto požiadavky 
na odhad celkovej účinnosťi rybovodu je potrebné použiť vhodnú štatistickú 
metódu.Takéto celkové zhodnotenie sa dá vykonať pri postupe, popísanom v prílohe 
10.6.9, nielen pomocou klasického odberu vzoriek rýb, ale aj pri ďalších metódach 
alebo ich kombináciách, napr. pri metóde vizuálnej kontrole pasívnych značiek, PIT – 
telemetrii, rádiovej a akustickej telemetrii.  

Pri podrobnej identifikácii dôvodu prípadnej nepriechodnosti celého rybovodu, alebo 
iných príčin však môže dôjsť aj k zjednodušenému testovaniu len priechodnosti 
samotného koryta rybovodu, teda s rovnakým postupom ako v prílohe 10.6.9., len sa 
po odchyte rýb z rybovodu a aj z rieky v reprezentatívnom druhovom zastúpení po 
ich označení vypustia priamo do prúdu vytekajúceho z rybovodu tesne pod výtokový 
otvor.  

Aby bolo možné rybovod považovať za plne funkčný, musí spĺňať 
nasledujúce predpoklady: 
1. Ryby musia príznačne (signifikantne) reagovať na faktory prostredia, ktoré 
migráciu rýb v tokoch a rybovodoch ovplyvňujú, teda na teplotu a prietok vody 
v hlavnom toku pod rybovodom. Druhy rýb od ktorých očakávame takúto 
reakciu, teda musia byť na migračnom ťahu, inak ich nemožno brať 
plnohodnotne do výsledkov.  
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2. Rybovod aj jeho systém navádzania musí vykazovať zodpovedajúcu 
kvantitatívnu účinnosť. Plne funkčný je rybovod, ak jeho trať nájde a prekoná 
až do toku nad bariérou viac než 70 % rýb označených pod bariérou.  
3. Rybovod nesmie byť veľkostne ani druhovo selektívny, musia ho teda vedieť 
prekonať všetky druhy a veľkosti rýb, zistené pod bariérou (kvalitatívna 
účinnosť). Rybovod musia prekonať nielen migrujúce samce, ale aj samice 
z každého druhu.  

Ak niektorú požiadavku rybovod nesplní, prevádzkovateľ rybovodu je 
v zmysle článku 4, bod 3 tohto Metodického usmernenia povinný podľa 
výsledku monitoringu a návrhov ichtyológa zabezpečiť na svoje náklady 
optimálne nastavenie morfologických a hydroekologických parametrov 
rybovodu. 

 
Testovanie vyššie uvedených hypotéz je vhodné uskutočňovať pomocou 

moderných štatistických metód.  
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Príloha č. 11 
Garancia správneho vybudovania rybovodu, monitorovacie zariadenia 
prevádzky rybovodu a jeho údržba 
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11.4. Meracie zariadenia prietoku a hladiny v rybovode pri odberoch. P11 - 4 
 
11.1. Bioekologický (environmentálny) dozor projekčnej prípravy a výstavby 
rybovodu a celého spriechodnenia  
 
Cieľ: Bioekologický dozor výstavby rybieho priechodu má zabezpečiť, aby pri 
projekčnej príprave (počas ktorej vždy dochádza ku zmenám riešenia) a najmä počas 
samotnej výstavby rybovodu nedošlo k takým „technickým zlepšeniam“ stavby, 
ktoré by znížili alebo zlikvidovali jeho biologickú funkčnosť vzhľadom na 
potreby rýb. 
Vykonávateľ: Ak na dohľad nad zapracovaním bioekologických požiadaviek do 
všetkých realizačných stavebných projektov nestačí príslušný orgán ochrany prírody, 
mal by ním poveriť príslušnú štátnu odbornú organizáciu alebo určiť pripravovateľovi 
diela inú odborne spôsobilú osobu, ktorá ho vykoná na základe zmluvného vzťahu. 
Za bioekologický (environmentálny) stavebný dozor by mal byť prednostne určený 
hlavný zadávateľ bioekologického riešenia rybovodu – kompetentná odborne 
spôsobilá osoba (bol by to zároveň autorský dozor). 
Úlohy bioekologického stavebného dozoru:  
• Už pri všetkých stupňoch projekčnej prípravy prehodnotiť zmeny riešenia 
rybovodu alebo s ním súvisiacich prvkov a zabezpečiť, aby nedošlo k spomínaným 
biologicky znehodnocujúcim zmenám. V prípade potreby navrhnúť zmierňujúce 
opatrenia. Písomne odsúhlasiť zmeny riešenia rybovodu alebo s ním súvisiacich 
prvkov.  
• Počas výstavby rybovodu by mal na stavbe samostatne dohliadať na úplné splnenie 
úradmi stanovených environmentálnych požiadaviek. Mal by už v začiatku korigovať 
stavbármi nesprávne pochopené postupy. Osobne by mal skontrolovať začiatok 
výstavby podstatných prvkov rybovodu – napr. po ukážkovom dobudovaní prvého 
krátkeho úseku rybovodu s dvoma-troma prepážkami alebo brzdiacimi líniami 
balvanov skontrolovať miskovité preliačenie koryta, výšku balvanov, minimálne 
rozmery priechodových otvorov, vytvorenie členitosti kamenného dna, tiež na 
začiatku výstavby podstatných prvkov vtoku, výtoku a tiež záverečných 
bioekologických úprav priechodu – presypania koryta štrkom, ozelenenia brehov 
a pod.; v prípade rybovodu na derivačnej MVE aj správne vybudovanie účinných 
zavzdúvacích výhonov v ochudobnenom úseku pôvodného hlavného toku. Pri 
terénnych kontrolách a na kontrolných dňoch stavby by mal navrhovať riešenie 
nepredvídateľných situácií výstavby a požadovať odstraňovanie nedostatkov 
znižujúcich účinnosť priechodu pre migráciu rýb. 
Prostredníctvom písomných nariadení, posielaných zhotoviteľovi cez hlavného 
stavebného dozora, by mal upozorňovať na odchýlky od schváleného 
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environmentálneho riešenia alebo na porušenia zákonov o ochrane prírody, prípadne 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Mal by vypracovávať čiastkové 
vyjadrenia ku kontrolám a záverečnú hodnotiacu správu, odovzdávané hlavnému 
stavebnému dozoru, aj príslušnému orgánu ochrany prírody alebo orgánu ochrany 
vôd.  
• Pri dokončení stavby rybovodu by mal vykonať jednorazovú kontrolu dodržania 
navrhnutých parametrov koryta a vodného prostredia, čiže aj okamžité 
odskúšanie jeho hydrologických a substrátových pomerov (najmä nastavenie 
predpísaného prietoku hydrotechnikom, schopnosť vytvorenia priestranného a 
pokojného vodného prostredia pre migráciu, vrátane schopnosti naplnenia rybovodu 
na požadovanú hĺbku pri požadovanom prietoku a prítomnosti navrhnutých 
brehových a korytových výsadieb pre dotvorenie biokoridoru). V prípade zistenia 
funkčných nedostatkov by navrhol nápravné opatrenia, ktoré by mal dodávateľ 
stavby odstrániť do termínu „bioekologickej predkolaudácie“. Napr. ak by došlo 

k nepostačujúcemu napĺňaniu jednotlivých komôr rybovodu, bude treba v spolupráci 
s hydrotechnikom – vodohospodárskym projektantom a dodávateľom doriešiť zväčšenie 
hlavného vtokového otvoru, odstránenie jeho upchávania alebo zmenšenie problémových 
prietokových otvorov v prepážkach pomocou zdvihnutia dna v okolí otvorov a pod. Ak by 
došlo k prepĺňaniu jednotlivých sekcií, bude treba vykonať zmenšenie vtokového otvoru 
alebo zväčšenie – rozšírenie problémového prietokového otvoru v prepážke a pod. Ak by 
vznikali neprijateľné rýchlosti alebo turbulencie, riešiť alternatívne možnosti upokojovania 
vody alebo aspoň posilnenie (zväčšenie, zahustenie) rýchlostných tieňov v silnom prúdení.  

 – Pred kolaudáciou musí prebehnúť ekologický kontrolný deň stavby spriechodnenia 
(„bioekologická predkolaudácia“) s účasťou zástupcu orgánu štátnej ochrany prírody 
(alebo ochrany vôd), ŠOP SR a SRZ, zhotoviteľa a investora. Bioekologický stavebný 
dozor vykoná odpočet splnenia úradmi stanovených environmentálnych požiadaviek. 
Pre zapísané chýbajúce alebo chybne zrealizované prvky rybovodu (prípadne 
ochudobneného derivačného koryta toku) navrhne ich správne dokončenie. To bude 
podkladom k úspešnej kolaudácii stavby zo strany orgánu ochrany prírody. 
Požiadavku na „bioekologickú predkolaudáciu“ rybovodu treba zakotviť už do 
stavebného povolenia Tým by sa predišlo v minulosti bežným problémom 
s nedokončením podmieňujúcich bioekologických opatrení.  
Podmienka praktického uplatnenia:  
• Požiadavky na výkon bioekologického (environmentálneho) dozoru výstavby 
rybovodu a celého spriechodnenia majú byť zahrnuté do podmienok stavebného 
povolenia.  
• V prípade, že bioekologický dozor nebude vykonávať príslušný štátny orgán ani 
odborná organizácia, má byť riešený na základe zmluvného vzťahu pripravovateľa 
stavby s hlavným zadávateľom bioekologického riešenia rybovodu. Orgán ochrany 
prírody dá zadanie bioekologického dozoru na vedomie príslušnej organizácii ŠOP 
SR.  
 
11.2. Všeobecné požiadavky na bioekologický monitoring prevádzky rybovodu 

 

► V zmysle článku 4 bod C) je na overenie priechodnosti migračnej bariéry pre 
všetky rozhodujúce druhy rýb podstatné vykonať kvalitatívne aj kvantitatívne 
vyhodnotenie rýb zachytených po prekonaní rybovodu (podrobne v prílohe č. 10).  

► V prípadoch spriechodnenia bariér na veľkých riekach s Qa > 20 m3
.s-1 je nutné 

kombinovať tieto výsledky aj s kvantitatívnym vyhodnotením rýb pomocou 
videomonitoringu horného výstupu rýb z rybovodu (podrobne v prílohe č. 10). 
Cieľ: Doladiť čo najväčšiu bioekologickú účinnosť prevádzky pre ryby.  
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Doba a realizátor monitoringu prevádzky: Podľa metodiky pre Dunajský región 
(ICPDR, Schmutz a Mielach 2013) je najvhodnejšie skúmanie funkčnosti rybovodu 
počas roka alebo aj viac. Toto „Metodické usmernenie“ odporúča monitorovanie 
počas prvých 3 rokov prevádzky, aby sa odstránilo čo najviac systémových zlyhaní 
bioekologického fungovania.  

Aby nakoniec monitoring prevádzky neminul pôvodný cieľ, majú ho vykonať 
hlavní zadávatelia bioekologického riešenia rybovodu, resp. autori ekologických 
opatrení pre rybovod (napr. poverená odborne spôsobilá osoba) v súčinnosti 
s hydrotechnikmi (s projektantom vodohospodárskeho riešenia rybovodu, 
s hydraulikom) a s investorom.  

V opodstatnených prípadoch, to znamená pri dosiahnutí očakávaných dobrých 
výsledkov priechodnosti počas celého jedného roka monitoringu, je možné zvážiť 
predčasné úradné ukončenie monitoringu (na podnet investora a po odsúhlasení 
ichtyológom alebo poverenou odborne spôsobilou osobou).  

Podmienka praktického uplatnenia: 
►Monitoring prevádzky rybovodu by mal byť požadovaný v stavebnom 

povolení resp. v kolaudačnom rozhodnutí, mal by začať pri začatí skúšobnej 
prevádzky.  

►V prípade, že hydroekologické a bioekologické monitorovanie nebude 
vykonávať príslušná odborná organizácia ochrany prírody, musí byť riešené na 
základe zmluvného vzťahu pripravovateľa stavby s hlavným zadávateľom 
biologického riešenia rybovodu (resp. s bioekologickým stavebným dozorom). 

►Vykonávateľ biomonitoringu (resp. bioekologický stavebný dozor) by mal pred 
začatím skúšobnej prevádzky v spolupráci s dotknutými odbornými organizáciami 
(SRZ Rada Žilina, ŠOP SR) a investorom vypracovať plán hydroekologického a 
ichtyologického monitoringu prevádzky rybovodu. Orgán ochrany prírody by plán 
monitoringu mal dať na vedomie príslušnej organizačnej jednotke ŠOP SR a po 
prípadných pripomienkach s ním vyjadriť súhlas. 

► Úradnou podmienkou ďalšej prevádzky vodného diela musí byť odstránenie 
zistených vážnych poškodení alebo znefunkčnení priechodu pre ryby, uvedených 
v monitorovacích správach, a to pred ukončením skúšobnej prevádzky. 
 
11.3. Kontrola správnych hydraulických parametrov v rybovode po jeho 
vybudovaní 
 
Po vybudovaní rybovodu je potrebné po jeho spustení do prevádzky zmerať 
nasledovné hydraulické parametre: 

- rýchlosť prúdenia vody v kritických úsekoch (štrbiny v prepážkach aj vtokovom 
otovore, medzery medzi balvanmi, miesta s viditeľne rýchlo prúdiacou vodou, 
výtokový vábiaci prúd na dolnom vstupe rýb do rybovodu), 

- prietok v rybovode (na vtoku alebo na inom vhodnom mieste),  
- hĺbku vody (nivelácia v bazénoch alebo v profiloch rybovodu), 
- prevýšenia hladín susedných bazénov (pri komorových rybovodoch). 

Namerané hydraulické parametre je potrebné porovnať s hodnotami, ktoré boli 
zadané pri návrhu rybovodu, a v prípade odchýlok tieto parametre v rybovode 
upraviť: 
 – prietok – nastavením veľkosti vtokového otvoru (správne nastavenie označiť alebo 
zaznamenať pre budúce kontroly), 
 – rýchlosti v priechodových otvoroch – zmenou šírky otvorov, zdvihnutím dna, 
zdrsnením dna, 
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 – rýchlosti a turbulencie v bazénoch – zmenou smeru a rozdelením prúdenia 
pomocou balvanov (ich premiestnením). 
 
Merania je možné vykonať pomocou rôznych meracích zariadení. 
Meranie prietoku a rýchlosti prúdenia: 

- vodomernými vrtuľami (hydromertovaním), 
- ultrazvukovým meračom rýchlosti prúdenia vody (sonda ADCP). 

Meranie hĺbky a prevýšenia hladín: 
- niveláciou. 

 
Príklad meraní na rybovode Šalková zamestnancami VÚVH (foto: Druga) 

 
Obr. 11.1 Meranie prietoku na vtoku do rybovodu    Obr. 11.2 Meranie rýchlostí v širokej štrbine  
 

 

  
Obr. 11.3 Meranie rýchlostí v širokej štrbine              Obr. 11.4 Meranie rýchlostí na výtoku z rybovodu 
                                                                                   (lákavý prúd na vstupe do rybovodu) 
 

11.4. Meracie zariadenia prietoku a hladiny v rybovode pri odberoch 
 
Jedným z dôležitých parametrov rybovodu je prietok, ktorým je zabezpečované 
dostatočne veľké vodné prostredie v rybovode, a tým aj možnosť preplávania 
najväčších alebo naopak najslabších rýb a ich migračných zoskupení rybovodom. 
Prevádzka rybovodu na derivačných elektrárňach alebo pri odberoch vody pre 
energetické, priemyselné alebo iné účely musí byť dlhodobo hydraulicky 
monitorovaná. 
Na Slovensku je veľa postavených rybovodov sezónne alebo aj celoročne 
nefunkčných práve kvôli vpúšťaniu veľmi malého alebo dokonca žiadneho prietoku. 
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Prietok v rybovode musí byť preto dlhodobo monitorovaný meraním. Meranie 
prietoku je možné vykonávať meraním hĺbky vody a transformovaním pomocou 
matematického vzťahu tejto hĺbky cez krivku určenú kalibráciou na prietok, alebo 
kontinuálnym meraním rýchlosti prúdenia vody a zároveň hĺbky vody. Z týchto 
nameraných údajov je možné pri poznaní prietokovej plochy odvodiť prietok. 
Pre zabezpečenie predpísaných prietokov rybovodu je rozhodujúcou požiadavka, že 
trvalý (obvyklý) prietok v rybovode (transformovaný krivkou prietoku na hĺbku), musí 
byť zaznamenávaný na nakalibrovanom vodomernom prístroji. Interval rekalibrácie 
meracieho zariadenia je určený podľa prílohy č. 1 k vhláške č. 210/2000 Z. z. 
o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov (podľa bodu 
1.3.22) na 2 roky. Akreditované osoby alebo organizácie určené MŽP vykonávajúce 
túto kalibráciu označia meradlo kalibračnou značkou a vydajú kalibračný certifikát 
k tomuto meraciemu zarideniu. Meradlo vyhovujúce zákonu o metrológii č. 142/2000 
Z. z. zo 17. marca 2000 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
v znení jeho neskorších zmien musí byť umiestnené na náklady prevádzkovateľa na 
vhodnom mieste v hornom úseku rybovodu za vtokovým stavidlom. Musí zabezpečiť 
kontinuálne automatické meranie všetkých hladín prietokov, kontrolovateľné 1 rok 
spätne. 
Pri odberoch s deriváciami a s použitím balvanitých sklzov v toku je možné použiť 
metódu merania prietoku v toku nad odberom s vybudovaným rybovodom a meranie 
prietoku v odbere (napr. výrobu energie v MVE). Veľkosť prietoku v balvanitom sklze 
na vzdúvacom objekte sa nepriamo určí odčítaním odobratého množstva od prietoku 
nameraného nad odberom. Zároveň je potrebné merať aj výšku hladiny, pri ktorej 
dochádza k prepadu cez hať. 
 
Merania je možné vykonávať nasledovnými meracími zariadeniami: 
 – tlakovými sondami merajúcimi hĺbku v rybovode v mieste merania prietoku, 
 – ultrazvukovými a radarovými snímačmi merajúcimi výšku hladiny,  
 – kombinovanými meracími zariadeniami merajúcimi rýchlosť prúdenia vody a hĺbku. 
 
► Meracie zariadenia a ich konštrukčné usporiadanie by nemali nijakým spôsobom 
narušovať navrhnuté prúdenie v rybovode a mali by byť umiestnené na takom 
mieste, kde nebudú ovplyvnené zavzdutím vznikajúcim meniacou sa výškou dolnej 
hladiny hlavného toku pri výtoku z rybovodu. 
 
► Meracie zariadenie by malo byť v mieste, kde je možné s čo najmenšími 
problémami merať prietok a určiť mernú krivku v rozsahu vyžadovanom 
manipulačným poriadkom rybovodu. 
 
Meradlá:  

Tlakové sondy 
 – tlakové sondy merajúce okamžitú výšku - obr. 11.5, 11.6 (so záznamníkom alebo 
vysielačom), 
 – tlakové sondy prebublávacie (merajúce na základe tlaku). 
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   Obr. 11.5                                                                Obr. 11.6 
 

             Ultrazvukové a radarové merače: 
 – ultrazvukový snímač umiestnený nad hladinou – obr. 11.7, 11.8, 
 – radarový merač umiestnený nad hladinou, 
 – ultrazvukový merač rýchlosti prúdenia namontovaný na dne merajúci tlakovo výšku 
hladiny, 
 – ultrazvukový merač rýchlosti prúdenia umiestnený na dne alebo bočnej stene a 
ultrazvukový merač výšky hladiny umiestnený nad hladinou. 

 

   

                     
Obr. 11.7 
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Obr. 11.8                                                                         
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Príloha č. 12  
Príklady výpočtov hydraulických parametrov v rybovodoch 
 
 
12.1    Všeobecné základné definície a vzťahy prúdenia kvapalín P12-1 
12.2    Výpočet prietoku na priepadoch cez širokú korunu P12-6 
12.2.1 Výtok pod stavidlom P12-7 
12.3    Krátky sklz so štrukturovanými ojedinelými balvanmi – (brzdiacimi  
           balvanmi šachovnicovo vyčnievajúcimi z dna) - hydraulický návrh  
           koryta pre celokorytové sklzy a širšie vnútrokorytové rampy 

P12-7 

12.3.1 Výpočet krátkeho sklzu so štrukturovanými ojedinelými balvanmi P12-8 
12.3.2 Príklad výpočtu sklzu so štrukturovanými ojedinelými balvanmi,  
           dlhšieho ako 10 m 

P12-12 

12.3.3 Model rozloženia rýchlostí vody v bezprepážkovom bystrinnom  
           rybovode s ojedinelými balvanmi  

P12-13 

12.4    Bezprepážkový bystrinný rybovod – hydraulický návrh  
           jednoduchého koryta pre vnútrokorytové rampy aj obtokové bystriny 

P12-14 

12.4.1 Príklad výpočtu návrhu koryta pre bystrinný rybovod  P12-15 
12.4.2 Grafy rozloženia rýchlostí vody v bezprepážkovom bystrinnom  
           rybovode v rôznych rybích pásmach 

P12-18 

12.4.3 Umiestnenie osamelých balvanov v koryte bezprepážkového  
            bystrinného rybovodu 

P12-20 

12.5    Veľký obtokový biokoridor P12-21 
12.5.1 Návrh umiestnenia vtoku do dlhého obtokového biokoridoru na  
           väčších vodných dielach 

P12-21 

12.5.2 Návrh priečneho profilu koryta veľkého, prírode podobného  
           biokoridoru 

P12-22 

12.5.3 Pravidlá na osadenie balvanov v toku biokoridoru P12-23 
12.5.4 Stabilizovaný výmoľ v toku biokoridoru P12-24 
12.5.5 Rybie úkryty v toku biokoridoru P12-25 
12.6    Prepážkové bazénové (veľkokomorové) rybovody P12-27 
12.6.1 Prúdenie cez štrbinu a v bazéne pri rôznych subtypoch bazénových  
           rybovodov 

P12-27 

12.6.2 Hydraulický návrh obtokového rybovodu s balvanitými  
           viacmedzerovými prepážkami  

P12-29 

12.6.3 Príklad výpočtu rybovodu s balvanitými viacmedzerovými  
           prepážkami 

P12-32 

12.6.4 Hydraulický návrh priechodového otvoru (širokej štrbiny) v líniovej  
           prepážke komorového (bazénového) rybovodu  

P12-33 

12.7   Štandardný technický štrbinový rybovod s usmerňovačmi prúdnice  P12-34 
12.7.1 Príklad návrhu výpočtu štandardného štrbinového rybovodu  
           s usmerňovačmi prúdnice 

P12-35 

 
12.1 Všeobecné základné definície a vzťahy prúdenia kvapalín 
Pri navrhovaní rybovodov je potrebné riadiť sa geometrickými charakteristikami 
prírodných korýt. Korytový prietok je charakterizovaný týmito geometrickými 
charakteristikami:  
 – šírka hladiny (B), 
 – šírka dna (b), 
 – hĺbka (h), 
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 – pozdĺžny sklon (i). 
Vzťahy medzi týmito charakteristikami je možné odhadovať pomocou empirických 
rovníc. 
 
Všeobecne možno prúdenie kvapalín rozdeliť na  
 – neustálené (nestacionárne), pri ktorom hydraulické veličiny závisia od polohy bodu 
a od času, 
 – ustálené (stacionárne), pri ktorom sa hydraulické veličiny s časom nemenia, sú iba 
funkciou polohy. Ustálené prúdenie môže byť nerovnomerné – s premennými 
veličinami a rovnomerné – s konštantnou rýchlosťou. 
Podľa spôsobu vedenia prúdu rozoznávame pre potreby navrhovania rybovodov: 
 – beztlakové prúdenie (s voľnou hladinou, ktoré sa vyskytuje väčšinou v otvorených 
korytách), 
 – hydraulické lúče, ktoré bývajú voľné alebo ponorené a vznikajú pri výtoku 
z otvorov alebo pri prepade cez prepážky. 
Podľa tvaru prietokového profilu rozdeľujeme otvorené korytá takto: 
 – prizmatické kanály s konštantnými geometrickými vlastnosťami po dĺžke toku, 
 – neprizmatické kanály s premenným tvarom po dĺžke, pričom zmeny tvaru 
priečneho profilu možno matematicky definovať ako funkcie prietokovej plochy, resp. 
omočeného obvodu, 
 – prirodzené korytá s nepravidelným tvarom prietokového profilu, meniacim sa po 
dĺžke toku. 
 
Prietok Q (objemový) je objem kvapaliny, ktorý pretečie prietokovým prierezom za 
jednotku času 

       

 


s s

smSvdSudQQ ).(.. 13

  [12.1] 

Prietokový profil (obr. 12.1) je rovinný rez pevným vedením prúdu, kolmý na jeho 
pozdĺžnu os a charakterizujúci jeho tvar. Prúdiaca voda vypĺňa, resp. môže vypĺňať 
celý prietokový profil alebo jeho časť. 
Prietoková plocha S je plošný obsah rezu prúdu plochou kolmou v každom bode na 
vektor rýchlosti. V praktických príkladoch sa zjednodušuje na plošný obsah rovinného 
rezu, vedeného kolmo na strednú prúdnicu, ktorá charakterizuje celkový smer 
prúdenia. Na obrázku 12.1 je to šrafovaná plocha. 
Omočený obvod O je dĺžka časti obvodového prietokového profilu, na ktorej je voda 
v styku s pevným vedením, na obrázku 12.1 je označená hrubou čiarou. 
 

         Obr. 12.1  
 
Hydraulický polomer R je definovaný ako podiel prietokovej plochy k omočenému 
obvodu. 

O

S
R                         [12.2] 
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Sklon dna koryta i0 je pomer rozdielu polohových výšok dna y1 a y2 (obr. 12.2) ∆h 
k dĺžke úseku L, na ktorom tento rozdiel vznikol. Keďže ide o hodnoty veľmi malé, 
vyjadruje sa v % ako 100-násobok, alebo v ‰ ako 1000-násobok pôvodnej hodnoty. 

Obr. 12.2  
 

Pre rovnomerné prúdenie, v pozdĺžnom smere schematicky znázornené na obr. 12.2 
platí: Q = konšt, v = konšt = > S = konšt => y = konšt. Tieto podmienky platné pre 
prizmatické korytá budú splnené vtedy, keď sklon hladiny i, bude rovnako veľký ako 
sklon dna i0 a sklon čiary energie ie 

L

h
iiie


 0            [12.3] 

Z tejto rovnosti vyplýva , že hĺbka po dĺžke sa nemení, a rovnica má tvar 

0... iRSCQ            [12.4] 

Hydraulické charakteristiky (veličiny charakterizujúce prúdenie a drsnostné 
podmienky podmieňujúce prúdenie) sú: 
a) stupeň drsnosti – n (v tejto metodike uvažovaný podľa Manninga), 
b) rýchlostný Chézyho súčiniteľ – C, 
c) modul prietoku – K, 
d) stredná prierezová rýchlosť – vst, 
e) prietok – Q, 
f) bodové rýchlosti u a zvislicové rýchlosti – vzv. 
Stupeň drsnosti n je veličina na určenie rýchlostného súčiniteľa, ktorý sa vyskytuje 
takmer vo všetkých vzťahoch. Jej správne určenie je jedným z dôležitých parametrov 
výpočtu. V tabuľke 12.1 sú uvedené hodnoty drsnosti n pre prirodzené toky, ktoré 
odporúčame použiť pri výpočtoch bezprepážkových bystrinných rybovodov pri použití 
matematických vzťahov podľa Manninga. 
 

Tab. 12.1 Hodnoty niektorých stupňov drsnosti n pre prirodzené toky (podľa: Brachtl a Taus 1962) 

Typ a opis toku Hodnota n 

1 Rovinaté toky min. priem. max. 

1.1 Čisté priame plné koryto bez prahov a hlbokých tôní 0,025 0,030 0,033 

1.2 
Čisté priame plné koryto bez prahov a hlbokých tôní, ale 
viac kameňov a vegetácie v toku 

0,030 0,035 0,040 

1.3 Čisté koryto so zákrutami a tôňami 0,033 0,040 0,045 

1.4 
Čisté koryto so zákrutami a tôňami, ale aj s vegetáciou a 
kameňmi 

0,035 0,045 0,050 

1.5 
Čisté koryto so zákrutami a tôňami, pri nižších stavoch 
s brodmi 

0,040 0,048 0,055 

1.6 
Čisté koryto so zákrutami a tôňami, pri nižších stavoch 
s brodmi a kamením 

0,045 0,050 0,060 

2 Bystriny bez vegetácie v koryte, so strmými brehmi  

2.1 Dno zo štrku, obliakov a ojedinelých veľkých kameňov 0,030 0,040 0,050 

2.2 Kamenité dno s balvanmi 0,040 0,050 0,070 
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Rýchlostný súčiniteľ C je hodnota vystupujúca v Chézyho vzťahu na výpočet strednej 
prierezovej rýchlosti vst alebo prietoku Q. Dá sa určiť pomocou mnohých empirických 
vzorcov, v tejto práci je použitý a odporúčaný Manningov vzťah. 

                                                          

6

1
1

R
n

C 
       [12.5] 

Modul prietoku K je prietok pri jednotkovom sklone dna i0 = 1. Vyjadríme ho 
z Chézyho rovnice 

            RSCK .        [12.6]. 

 
Strednú prierezovú rýchlosť vst prúdenia v kanáloch určíme z Chézyho rovnice  
 

           0.iRCvst         [12.7]. 

 
Prietok Q vypočítame z Chézyho rovnice, pričom pri rovnomernom prúdení 
použijeme sklon dna i0  

00... iKiRSCQ       [12.8] 

a pri všeobecnejšom prípade nerovnomerného prúdenia za sklon dosadíme sklon 
čiary energie ie 

ee iKiRSCQ  ...    [12.9]. 

 
Energetický výkon toku na objem vody Pv je dôležitou charakteristikou toku 
potrebnou pri navrhovaní rybovodov. Ku každému úseku prirodzeného toku možno 
priradiť v súvislosti s jeho energiou špecifický výkon na objem vody a tak isto aj na 
objem bazénu rybovodu 

                                        
l

v
V

hgQ
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... 
    [12.10], 

kde: 
Q –  prietok v nádržke, resp. preskúmanom úseku toku (m3.s-1), 
g –  tiažové zrýchlenie (9,81 m.s-2), 
ρ –  hustota vody (závisí na teplote vody – cca 1000 kg.m-3), 
∆h –  celkové prevýšenie vyhodnocovaného úseku (rozdiel hladín v pozdĺžnom reze),  
Vl –  celkový objem vyhodnocovaného úseku alebo bazénu (hĺbka x šírka x dĺžka). 
 
Tab. 12.2 Priemerné sklony a energetické výkony na objem toku prirodzených tokov. (Ide o priemer, to 
znamená, že sú tam zahrnuté aj strmšie a aj miernejšie úseky týchto prirodzených tokov) 
                                  

Rybie pásmo toku 
Maximálny sklon 

toku 

Energetický výkon 
toku na vodný objem 

toku 

pstruhové  5,00 % 1 : 20 150 – 400 W.m-3 

lipňové 1,50 % 1 : 66 100 – 150 W.m-3 

mrenové 0,75 % 1 : 133 50 – 100 W.m-3 

pleskáčové 0,30 % 1 : 300 10 – 50 W.m-3 
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V prípade, že vo vyhodnocovanom úseku toku sa nachádzajú osamelé balvany, treba 
objem týchto balvanov odpočítať od celkového objemu vyhodnocovaného úseku 
toku. 

 
Obr. 12.3 Takto to vyzerá priamo na toku – špecifický výkon na určitých častiach toku v závislosti na 
prietoku, sklone a objeme (číslo vyjadruje veľkosť energetického výkonu toku na označenej časti 

(podľa Fischaufstiegsanlagen in Bayern)) 
 

V prípade bazénových rybovodov ide o veľkosť energetického výkonu toku prúdiacej 
vody, po utlmení (rozptýlení, disipácie) energie prúdiacej vody Pb v celkovom vodnom 
objeme bazéna (Vbazéna), po odpočítaní objemu balvanov vložených do bazéna 
(Vbalvany). 

)()(

...

balvanybazéna
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   [12.11] 

Tab. 12.3 Maximálna prípustná veľkosť energie vody po utlmení v bazéne rybovodu (výpočet podľa 
rovnice 12.11). (Z geometrického objemu bazéna je potrebné odpočítať objem umiestnených balvanov 
alebo iných vložených štruktúr.) 

Rybie pásmo  
Energia vody po utlmení 

v objeme bazéna 

horné pstruhové  250 W.m-3 

dolné pstruhové 225 W.m-3 

lipňové 200 W.m-3 

mrenové 150 W.m-3 

pleskáčové 125 W.m-3 

oddychová komora umiestnená na každé 2 metre prekonaného 
prevýšenia 

50 W.m-3 

 

Charakteristiky prizmatických kanálov: 
Obdĺžnikový profil 

ybS .                ybO .2                
yb

yb
R

2

.


             bB               [12.12] 

S – plocha profilu 
O – omočený obvod 
R – hydraulický polomer 
B – šírka profilu v hladine 
b – šírka profilu v dne 
 

Lichobežníkový profil so šírkou v dne b, so sklonom svahov 1 : m a s hĺbkou vody y 

yymbS )..(    212 mybO      
212

)..(

myb

yymb
R




     ymbB .2   [12.13]. 
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Pokiaľ poznáme sklon dna i0, drsnosť stien a dna n (tab. 12.1), môžeme vypočítať 
v obdĺžnikovom a lichobežníkovom profile prietok Q pomocou rovnice 12.8 a strednú 
prierezovú rýchlosť prúdenia v pomocou rovnice 12.7.  
 
12.2 Výpočet prietoku na priepadoch cez širokú korunu. 
                                            
O priepade so širokou korunou (obr. 12.4) hovoríme vtedy, keď platí t ≥ (2 až 3) h. 
Podmienkou vzniku dokonalého prepadu je platnosť nerovnosti: 
 

sd + h2 ≥ yd 

 

Prepadový prietok môžeme stanoviť podľa vzťahu: 

                                             

2/3

0.2..
3

2
hgbQ p

     [12.14] 

 
                                             Obr. 12.4 Dokonalý prepad vody cez priepad so širokou korunou 
 

Nedokonalý prepad cez širokú korunu (obr. 12.5) je charakterizovaný zatopením 

vlnovitého skoku a spĺňa kritérium 

h2 + sd < yd; resp. h2 < hσ 

Prepadový prietok môžeme stanoviť podľa vzťahu: 
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   [12.15] 

 
                                       Obr. 12.5 Nedokonalý prepad vody cez priepad so širokou korunou 
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12.2.1 Výtok pod stavidlom  
 
Výpočet je potrebný pre zaistenie požadovaného prietoku v rybovode (článok 3.4.1 
metodického usmernenia). Ide o veľký otvor s čiastočným zúžením na dne a veľkým 
bočným zúžením (stavidlo na dne) obr. 12.6. 
µv výtokový súčiniteľ: 
pre ostré hrany výtokového otvoru µv = 0.65,  
pre zaoblené hrany výtokového otvoru µv = 0.85. 
Zatopený výtok otvorom ľubovoľného tvaru a veľkosti závisí len od veľkosti plochy 
výtokového otvoru a rozdielu hladín pred ním a za ním – spádu ∆h. Rovnica po 
zanedbaní prítokovej rýchlosti (ide o vynásobenie maximálnej rýchlosti  
v otvore prietokovou plochou otvoru S a výtokovým súčiniteľom µv) má tvar: 

                                                                                     [12.16] 

 
                                                      

                                                                
                                                        Obr. 12.6 Zatopený výtok otvorom 

 
12.3 Krátky sklz so štrukturovanými ojedinelými balvanmi – brzdiacimi 
balvanmi šachovnicovo vyčnievajúcimi z dna) – hydraulický návrh koryta pre 
celokorytové sklzy a širšie vnútrokorytové rampy. 
 
O sklze so štrukturovanými ojedinelými balvanmi (brzdiacimi balvanmi šachovnicovo 
vyčnievajúcimi z dna obr. 12.7) hovoríme pri navrhovaní samostatných balvanov 
osadených jednotlivo do dna koryta v určitom geometrickom rozstupe a na určitej 
dĺžke, pričom predstavujú lokálne zvýšenie makro drsnosti. Netvoria súvislé teleso, 
ale svojím usporiadaním zlepšujú hladinový a rýchlostný režim v biokoridore. 
Pomocou takto osadených balvanov sú zväčšené hĺbky, rýchlosti a vytvára sa efekt 
čerenia hladiny. Balvany svojou plochou vytvárajú prúdové tiene. Tým že nie sú 
navzájom spojené, ľahko sa inštalujú, poprípade pri nevhodnom umiestnení 
premiestňujú a doplňujú. Táto úprava je vhodná do krátkych sklzov (celokorytový 
sklz, bystrinná rampa), umiestnených v koryte. 
V prílohe 9.1.2.1 sú nákresy aj fotografie zrealizovaných celokorytových bystrinných 
sklzov na Muránke, kde boli použité balvany v priečnych líniách (na jednom sklze 
zrealizované v kolmej štruktúre s rovnomerným rozstupom, na druhom v šikmej 
štruktúre s veľkými medzerami v strede a pri brehoch). 
Ďalej rozoberieme typ sklzu s pravidelnou šachovnicovou štruktúru rozmiestnenia 
brzdiacich balvanov návrh podľa – DWA-M 509 2014. 

hgSQ v  .2.

hgv  .2
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              a) pôdorys                                                                    b) pozdĺžny rez  
 

  
                                                                    c) priečny profil 
 
Obr. 12.7
ax, ay – vzájomná osová vzdialenosť kameňov 
b       – vzdialenosť medzi balvanmi  
L      – dĺžka úseku s ojedinelými kameňmi 
ds     – priemer balvanu 
K      – výška balvanu 
B      – šírka profilu v hladine 
 

 
y = h – stredná hĺbka vody 
k0      – 1/6 veľkosti dnového materiálu 
As      – obtekaná plocha kameňa 
hs = k – výška kameňa vyčnievajúca z dna 
O       – omočený obvod profilu

 
12.3.1 Výpočet krátkeho sklzu so štruktúrovanými ojedinelými balvanmi 
 

Prietok Q vychádza zo základnej rovnice 12.1 zo strednej prierezovej rýchlosti vm a 

prietokovej plochy S:         SvQ m .  

Výpočet pre strednú prierezovú rýchlosť vm je založený na Darcy-Weisbachovej 
rovnici:  

0...8
1

iRgv
ges

m


            [12.17], 

kde: 

ges  –  súčiniteľ odporu kameňov a drsnosti dnového materiálu 

g –  tiažové zrýchlenie 9,81 (m.s-2) 
R –  hydraulický polomer (m)  R = S/O 
S –  prietoková plocha (m2) 
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O –  omočený obvod (m) 
i0 –  sklon dna. 
Pre výpočet omočeného obvodu O použijeme hĺbku hm, ktorá je súčtom navrhovanej 

hĺbky h = y a k0 = ⅓ veľkosti dnového štrkového materiálu: 0khhm   

Súčiniteľ odporu ges  vyjadrujúci vplyv drsnosti dnového materiálu a prietokového 

odporu kameňov, je počítaný podľa Krüger & Heimerl 2007 uvedené v DWA-M 509: 
 

)1(

)1.( 0











s

ges         [12.18], 

kde:     
geso

s

ws
A

A
c

,

...4


                 [12.19] 

 

s  – súčiniteľ odporu ojedinelých kameňov 

cw – súčiniteľ odporu: cw = 1,0 – valcové (cylindrické), okrúhle kamene 
                                   cw = 1,2 – štvorcové, hranaté kamene 

 – empirický koeficient vychádzajúci z tvaru kameňa (okrúhly, hranatý), 
rozmiestnenia v koryte a vzájomného prekrytia (obr. 12.8).  

Pre bokom obtekané kamene platí: 
2

0

2

...2
..

m

x

v

sy

y

v

aig
F

da

a
k 
















        [12.20], 

pre zhora pretekané kamene platí: 
2

0

2

...2
..

m

x

v

s v

aig
F

AA

A
k 



















     [12.21] 

k = 0,5 pre štvorcové hranaté kamene 
k = 0,6 pre valcovité okrúhle kamene 
k = 0,8 pre zhora pretekané kamene 

korekčný faktor – 
s

v
d

a
F 1   [12.22].  

 
              Obr. 12.8 (podľa DWA-M 509) 

 

Pri použití veľkých vzdialeností medzi balvanmi ax = ay > 5.ds je možno uvažovať 

s veľkosťou koeficientu  = 1. 

Pre určenie koeficientu  v lichobežníkovom tvare koryta so sklonom brehov 1 : 1,5 a 
plochou AS = ds . h, s cylindrickým tvarom kameňa, n počtom kameňov na dĺžke L a 
p = prirodzené číslo, je možné použiť nasledovnú tabuľku 12.4. 
As – obtekaná plocha kameňa (m2): As = ds . h* 
h* –  pre obtekané kamene stredná hĺbka vody y a pre pretekané kamene výška 
kameňa hs (m) 

ges

s

A

A

,0

,0

0


                     [12.23] 

 sA ,0  –  
základná plocha kameňov (m2): 2

,0 .
4

ss dA


       [12.24] 

LOA ges .,0   –  plocha výpočtového úseku biokoridoru (m2) 
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L –  dĺžka výpočtového úseku s kameňmi (m) 
Poznámka: výpočtom riešime len úsek na dĺžke L  

ges

s

v
V

V
                        [12.25] 

 sV  – ponorený objem kameňov (m3): ydV ss ..
4

2
         [12.26] 

Vges – celkový objem vody v úseku L (m3): LSVges .         [12.27] 

Tab. 12.4 (podľa DWA-M 509) 
 

Náčrt 

 

    

 

 

 

 
 

 
geometria ax = ay = 2.ds ax = ay = 2.ds ay = 2.ds, ax = 3.ds 

šírka v dne bso = ay bso = p.ay bso = p.ay 

dĺžka úseku L = 2.ax,  n = 3 L = 2.ax, n = 2.p + 1 L = 2.ax, n = 2.p + 1 

prekrytie Fv = 1.0 Fv = 1.0 Fv = 1.0 

k
o

e
fi
c
ie

n
t 


 

počet 
kameňov 
 

 

 

kameňov 

ostrohranný okrúhly 
ostrohranný okrúhly ostrohranný okrúhly 

p = 2 p ≥ 4 p = 2 p ≥ 4 p = 2 p ≥ 4 p = 2 p ≥ 4 

h = ds/2 - 5,2 7,7 7,0 4,6 4,3 5,1 4,6 4,1 3,9 

h = 3/4 ds 4,6 3,7 4,7 4,9 3,8 3,8 3,7 3,7 3,5 3,5 

h = ds 3,1 3,1 3,6 3,9 3,3 3,5 3,0 3,3 3,1 3,3 

 

Náčrt 

  

   

 

 

 

 

geometria ax = ay = 2.ds ax = 2.5.ds,  ay = 1.5.ds ay = 2.5.ds, ax = 2.ds 

šírka v dne bso = ay bso = 1.5.ay bso = p.ay 

dĺžka úseku L = 2.ax,  n = 2 L = 2.ax,  n = 3 L = 2.ax,  n = 2.p + 2 

prekrytie Fv = 0.7 Fv = 0.5 Fv = 0.5 

k
o

e
fi
c
ie

n
t 


 počet 
kameňov 
 

kameňov 

ostrohranný okrúhly ostrohranný okrúhly 
ostrohranný okrúhly 

p = 2 p ≥ 4 p = 2 p ≥ 4 

h = ds/2 1,8 2,0 5,3 4,4 *) 4,5 4,1 2,7 

h = 3/4 ds 1,5 1,7 3,5 3,6 7,2 3,3 2,9 2,3 

h = ds 1,3 1,6 2,8 3,1 3,5 2,7 2,3 2,0 
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  –  súčiniteľ odporu pre ustálené rovnomerné prúdenie: 

84,14

/
log.2

1 Rk



              pričom: 

R

k

.84,14
log.2

1



    [12.28] 

Poznámka: k – ekvivalentná drsnosť nerovnosti (DVWK ju označuje ks – nie je zhodná s naším 
označením podľa Stricklera k – (m)) 

Čubanová (2009) vo svojej práci navrhuje použiť pre výpočet  nasledovný postup: 

2

.8

C

g
               [12.29], 

kde: 
  –  súčiniteľ straty trením 

g –  tiažové zrýchlenie 

C –  Chézyho súčiniteľ:   6

1
1

R
n

C 
    

n –  Manningov súčiniteľ drsnosti   
R –  hydraulický polomer. 
Potom po dosadení Chézyho súčiniteľa C do rovnice 12.29 a odmocnení dostávame 
vzťah: 

                                      
6/1

.8..8

R

gn

C

g


   
[12.30]. 

 
Maximálnu rýchlosť v najužšom mieste medzi kameňmi vypočítame podľa: 

S

A

v
v

s

m






1

max                              [12.31], 

kde:  sA  – suma obtekaných plôch kameňov v najužšom priečnom profile (m2). 

 
Oblasť platnosti uvádzaných vzorcov podľa DWA-M 509: 
ax /ds = 1,5 až 5  
ay / ds = 1,5 až 5  
hm/ds < 1,66 a hm/ks > 2 
vhodnosť použitia tohto výpočtu je pre sklony i0 = 1 : 20 (5 %) až 1 : 100 (1 %) 
 

Tab. 12.5 Hydraulické parametre dĺžok a rýchlostí prípustných v sklzoch vybudovaných zo 
šachovnicovo rozmiestnenými balvanmi (podľa DWA-M 509) 

Rybie pásmo Max. dovolená stredná prierezová rýchlosť 
vm (m.s-1) 

Max. zostatkový 
energetický 

výkon (W.m-3) maximálna dĺžka sklzu < 5 m 5 až 10 m > 10 m 

horné pstruhové pásmo 1,50 1,40 1,30 240 

dolné pstruhové pásmo 1,45 1,30 1,15 220 

lipňové pásmo 1,35 1,30 1,10 200 

mrenové pásmo 1,25 1,20 1,00 160 

pleskáčové pásmo 1,25 1,10 0,90 140 
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12.3.2 Príklad výpočtu sklzu so štrukturovanými ojedinelými balvanmi, 
dlhšieho ako 10m 
  
Na toku v lipňovom pásme je vybudovaný prah s prevýšením 1 m. Našou úlohou je 
navrhnúť bystrinnú rampu so šachovnicovo rozmiestnenými balvanmi. Qa = 12 m3.s-1, 
čo znamená že z rybovodu musí vytekať minimálne Qrybovod = 0,8 m3.s-1. Podľa 
tabuľky v článku 3.5.2 je potrebné dodržať nasledovné parametre: hĺbka minimálne 
h = 0,3 m, zavodnená šírka v hladine minimálne 4 m, sklon rampy by nemal byť 
strmší ako 1 : 50 = 2 %, maximálnu prierezovú rýchlosť uvedenú v tab. článku 3.5.2 
hodnotou 1,5 m.s-1 je treba znížiť podľa tabuľky 12.5 na hodnotu 1,10 m.s-1, lebo 
rátame, že sklz bude dlhší ako 10 m. Medzera medzi kameňmi musí byť minimálne 
0,5 m. 
Dimenzácia parametrov: 
priemer kameňa ds = 0,6 m 
vzdialenosť ax = 3ds = 1,8 
vzdialenosť ay = 2ds = 1,2 
b = ay – ds = 1,2 – 0,6 = 0,6 m 
kamene navrhujeme rozmiestniť podľa 
obrázku 12.9. Kamene budú okrúhle a 
osadené tak, aby boli pretekané, 
potom podľa tabuľky 12.4 pre h = ds a 
p = 2 => počet kameňov na dĺžke L 
bude n = 2 . p + 1 = 5; β = 3; F = 1 
 

     
Obr. 12.9 

Koryto navrhujeme trapezoidného tvaru, so šírkou v dne 3,1 m, brehy v sklone 
m = 1,5. potom šírka v zavodnenej hladine pri hĺbke 0,3 m je 4 m, čo vyhovuje 
požiadavke tabuľky článku 3.5.2. Dno navrhujeme presypať hrubým štrkom priemeru 
0,15 m. Drsnosť dna potom odhadujeme na n = 0,045. 

 mkhhm 35,0
3

15,0
3,00   

 m
mhb

hmhb

O

S
R

m

mm 29,0
36,4

27,1

5,11.35,0.21,3

35,0.5,135,0.1,3

1..2

..

2

2

2

2










  

 15,06/16/1 09,1829,0
045,0

1
.

1  smR
n

C  

24,0
09,18

81,9.8.8
22


C

g
  

cw  1,0 pre okrúhle kamene 
As –  obtekaná plocha kameňa (m2): As = ds . h* = 0,6.0,35 = 0,21 m2 

h* –  pre obtekané kamene stredná hĺbka vody h a pre pretekané kamene výška 
kameňa hm (m) 

 maxL 6,38,1.2.2   

 2

,0 696,156,3.36,4. mLOA ges 
 

802,0
696,15

21,0.5
.3.1.4..4

,




geso

s

ws
A

A
c   

2826,06,0
4

14,3
.

4

22

,0  ss dA
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09,0
696,15

2826,0.5

,0

,0

0 


ges

s

A

A
  

09891,035,0.6,0
4

14,3
..

4

22  ydV ss


 

572,46,3.27,1.  LSVges  

108,0
572,4

09891,0.5



ges

s

v
V

V
  

1439,1
)108,01(

)09,01.(24,0802,0

)1(

)1.( 0












v

s

ges





 
Stredná priemerná rýchlosť prúdenia vody vm v rybovode bude: 

 1

00 .631,002,0.29,0.
1439,1

81,9.8
..

.8
...8

1  smiR
g

iRgv
gesges

m


 

 13.80,027,1.562,0.  smSvQ m  

 
Maximálnu prierezovú rýchlosť, ktorá vznikne len miestne medzi kameňmi 
v medzerách po šírke profilu, možno vypočítať nasledovne: 

).(25,1

27,1

21,0.3
1

631,0

1

1

3_max_












sm

S

A

v
v

is

m
kameneprofil  

).(94,0

27,1

21,0.2
1

631,0

1

1

2_max_












sm

S

A

v
v

is

m
kameneprofil  

 
12.3.3 Model rozloženia rýchlostí vody v bezprepážkovom bystrinnom  
rybovode s ojedinelými balvanmi  
 
Grafické zobrazenie možného výstupu vypočítaného v 2D matematickom modeli: 

 
Obr. 12.10 Navrhnutá geometria rozmiestnenia balvanov pri sklone 1 : 100, ax = 2ds, ay = 1,5ds, 
ds = 0,5 m, B = 6 m  
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Obr. 12.11 Rozloženie rýchlostí pri pretekaní ponad kamene pri geometrii uvedenej na obr. 12.10 a 
prietoku Qrybovod = 0,5 m3.s-1. Z obrázku vidno, že najväčšie rýchlosti sú na vrchných hranách 
pretekaných balvanov, za nimi sa nachádzajú prúdové tiene vhodné k oddychu rýb. Ryby môžu 
prechádzať z jedného prúdového tieňa do druhého, a tak prekonať komplikovaný úsek 

 
 
12.4 Bezprepážkový bystrinný rybovod – hydraulický návrh jednoduchého 
koryta pre vnútrokorytové rampy aj obtokové bystriny 
 
Zjednodušene je možno povedať, že potok alebo rieka v princípe modeluje svoje 
koryto kombináciami niekoľkých základných prvkov ako sú: oblúkové úseky 
s hlbočinou na nárazovej a plytčinou na usadzovacej strane toku a prahy (brody) – 
plytké úseky na celú šírku toku s rýchlym prúdením, ktoré možno zjednodušene 
nazvať z hydraulického pohľadu ako sklzy. 
Pri navrhovaní bezprepážkových rybovodov ako prirodzených korýt je preto potrebné 
pri návrhu trasy rybovodu prihliadať aj na tieto prirodzené vlastnosti vodného toku. 
Pri použití návrhu koryta bez akýchkoľvek spomaľovacích prekážok (ojedinelých 
balvanov), teda sklzu, je potrebné znížiť maximálne povolené hodnoty najvyššej 
prierezovej rýchlosti uvedené v tabuľke článku 3.5.2 a zmenšiť ich podľa dĺžky 
navrhovaného sklzu podľa tabuľky 12.6. prevzatej z DWA-M 509 2014 
 

Tab. 12.6 Hydraulické parametre dĺžok a rýchlostí prípustných v sklzoch bez použitia ojedinelých 
balvanov. (podľa DWA-M 509 2014) 

Rybie pásmo  Max. dovolená stredná prierezová rýchlosť vm (m.s-1) 

maximálna dĺžka sklzu < 5 m 5 až 10 m 10 až 25 m 

horné pstruhové pásmo 1,6 1,4 1,2 

dolné pstruhové pásmo 1,5 1,3 1,1 

lipňové pásmo 1,4 1,2 1,05 

mrenové pásmo 1,3 1,1 0,95 

pleskáčové pásmo 1,2 1,0 0,9 

 
Pri dimenzovaní hydraulického návrhu jednoduchého koryta, je možné použiť 
základné rovnice 12.8, ktoré vychádzajú z Chézyho vzťahu, a pre výpočet 
rýchlostného súčiniteľa C je možné použiť Manningov vzťah (rovnica 12.5).  
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Pri návrhu koryta, najmä pri požiadavke na dosiahnutie veľkej šírky aj hĺbky koryta pri 
pomerne malom prietoku, je vhodné navrhnúť tvar nepravidelného lichobežníka, pri 
ktorom je jeden breh strmý a druhý mierny, aby na ňom vznikli priaznivé rýchlostné 
podmienky aj pre preplávanie menej zdatných druhov rýb. 
 
12.4.1 Príklad výpočtu návrhu koryta pre bystrinný rybovod  
 
Je potrebné navrhnúť koryto pre bystrinný rybovod v mrenovom pásme na toku 
s Qa = 14.8 m3.s-1. Potom návrhový prietok musí vyhovovať podmienke uvedenej 
v článku 3.1.4. Keď Qa > 10 m3.s-1 potom z rybovodu musí vytekať minimálne 
0,8 m3.s-1  
Podmienky podľa tabuľky v článku 3.5.2: 
maximálna dovolená prierezová rýchlosť: vm = 1,2 m.s-1 
maximálny sklon:                                                i0 = 1 : 100 = 0,01 = 10 ‰ 
minimálna zavodnená šírka rybovodu:      B = 5 m 
minimálna hĺbka vody:                               h = 0,5 m 
Pre návrh takéhoto koryta je najvhodnejší geometrický tvar profilu koryta 
nepravidelný lichobežník, v ktorom sú vytvorené podmienky pre veľké druhové 
spektrum rýb (graf. č. 12.1). 

 
Graf č. 12.1 
 

Podľa článku 3.5.2 navrhujeme šírku zavodnenej hladiny 5 m, sklon dna toku 
i0 = 1 : 100, hĺbku toku h = 0,5 m. Brehy navrhujeme v rozdielnom sklone – pravý 
breh v sklone 1 : m1 => m1 = 2 a ľavý breh v sklone 1 : m2 => m2 = 7, čím nám 
vznikne nepravidelný lichobežník s rovným dnom šírky bd = 0,5 m. Drsnosť dna a 
brehov navrhujeme podľa Manninga (tab. 12.1) – dno zo štrku, obliakov a ojedinelých 
veľkých kameňov, potom n = 0,045. 
 
Pre odhad potrebného prietoku a orientačnej prierezovej rýchlosti použijeme 
zjednodušenú metódu výpočtu týchto parametrov pre celý priečny profil. 
Postup výpočtu: 
výpočet plochy profilu S: 

                 2

21 375,12/5,0.5,0.72/5,0.5,0.25,0.5,02/..2/... mhhmhhmhbS d   

výpočet šírky B zavodnenej hladiny: 

         mbhmhmB d 55,05,0.75,0.2.. 21   

výpočet omočeného obvodu O: 

 mbhmhhmhO d 15,55,0)5,0.7(5,0)5,0.2(5,0).().( 22222

2

22

1

2   

výpočet hydraulického polomeru R: 

Prúžok 1 Prúžok 2 Prúžok 3 Prúžok 4 

Prúžok 5 Prúžok 6 

Prúžok 7 
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 m
O

S
R 26699,0

15,5

375,1
  

Pre výpočet strednej prierezovej rýchlosti a prietoku potrebujeme vypočítať 
rýchlostný súčiniteľ C pre navrhovanú drsnosť (pre túto dimenzačnú úlohu postačuje 
použitie Manningovho vzťahu) 

 15,06

1

6

1

.83213399,1726699,0.
045,0

11  smR
n

C

 
výpočet modulu prietoku K 

 13.66,1226699,0375,1.83213399,17.  smRSCK  

výpočet strednej prierezovej rýchlosti vm :  

 1

0 .92,001,0.26699,0.83213399,17.  smiRCvm  

výpočet potrebného prietoku v rybovode Qrybovod: 

 13

0 .27,101,0.26699,0.375,1.83213399,17..  smiRSCQrybovod  

 

Pre spresnenie výpočtu prietoku a zároveň výpočtové skontrolovanie splnenia 
podmienky tabuľky článku 3.5.2 poznámky č. *2 (rýchlosť vody v plytčinách pri 
okrajoch rybovodu do 0,40 m.s-1) je potrebné použiť metódu zloženého prierezu 
(prúžkovú metódu), to znamená rozdelenia profilu na viacero častí zvislicami 
(graf 12.1). Hodnota priemernej zvislicovej rýchlosti v prúžku so šírkou bi, a hĺbkami yi 

sa určí nasledovne: 
Profil rozdelíme na niekoľko častí – prúžkov, potom pre každý prúžok pi vypočítame 
  

- prietočnú plochu Si: 
 

  2/. )(,)(, yiiixiii hhbS    

Si      – plocha prúžku 
bi      – šírka prúžku na hladine 
hi,(x-i) – hĺbka na pravej strane prúžku 
hi,(i-y) – hĺbka na ľavej strane prúžku 
 
            Pre prúžok č. 1: 
 

  )(07,02/)14,00.(12/. 2

)21(,1)11(,11 mhhbS    

 
- omočený obvod Oi – pre výpočet omočeného obvodu pri prúžkovej metóde sú 

v odbornej literatúre uvedené viaceré spôsoby, metóda použitá nižšie je 
prevzatá z matematického modelu HEC-RAS. Pri tejto metóde sa do 
omočeného obvodu prúžku započítava len dĺžka styku voda – dno. 

 

)(009,1)014,0(1)( 222

)11(,1)21(,1

2

1 mhhbO    

 
 

- hydraulický polomer Ri 
 

 m
O

S
R 06937,0

009,1

07,0

1

1
1   
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- rýchlostný súčiniteľ Ci  – pre výpočet použijeme Manningov vzťah a drsnosť 

n = 0,045 : 

6

1
1

i

i

i R
n

C   

 15,06

1

6

1

1

1

1 .244573,1406937,0.
045,0

11  smR
n

C  

- modul prietoku Ki 
 

 13

1111 .26,006937,0.07,0.244573,14.  smRSCK  

 
- strednú prierezovú rýchlosť v prúžku č. 1 vmi 

navrhovaný sklon i0 pre príklad č. 1 je 1 : 100 = 0,01 
 

 1

0111, .38,001,0.06937,0.244573.14.  smiRCvm  

 
Podmienka rýchlosti do max. 0,40 m.s-1 je splnená. 
S týmto sklonom i0 = 1 : 100 a spôsobom vypočítame hodnoty modulu prietoku K a 
rýchlostí pre všetky prúžky, C počítané podľa Manning. 
Tab. 12.7 

P.č. pi hi (m) bi(m) Si(m2) Oxi(m) Rxi Cxi Kxi Vmi 

 0 
 

1 1,00 0,070 
1,010 

 
0,0693 

 
14,2424 

 
0,26 

 
0,38 

 
0,140 

2 1,00 0,213 
1,011 

 
0,2108 

 
17,1447 

 
1,684 

 
0,78 

 
0,286 

3 1,00 0,358 
1,010 

 
0,3543 

 
18,6945 

 
3,98 

1,11 
 

0,430 

4 0,50 0,233 
0,505 

 
0,4605 

 
19,5597 

 
3,10 

 
1,33 

 
0,500 

5 
 

0,25 0,125 
0,250 

 
0,5000 

 
19,7977 

 
1,75 

 
1,40 

 
0,500 

6 0,25 0,125 
0,250 

 
0,5000 

 
19,7977 

 
1,75 

 
1,40 

 
0,500 

7 1,00 0,250 
1,118 

 
0,2236 

 
17,3078 

 
2,04 

 
0,82 

 

0,500 
8 Suma Si = 1,375 (m2)                                       Suma Ki = 14,4691 (m3.s-1) 

 0 

 

 
Výsledný priebeh rýchlostí a jeho závislosť od tvaru profilu je zobrazená na grafe 
č. 12.2. Prietok zloženým prierezom počítame ako súčet prietokov jednotlivými 
časťami podľa rovnice 12.8 
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).(446,14691,14.01,0 13

1

0





  smKiQ
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Strednú prierezovú rýchlosť pre celý profil vypočítame zo základnej rovnice 12.1 pre 
výpočet prietoku cez prietokový profil. 

).(05,1
375,1

446,1
).(. 113   sm

S

Q
vsmSvQ   

 

 
Graf. č. 12.2 
 

Pre orientačný výpočet potrebného sklonu i0 priradeného k nami vopred určenému 
prietoku Q a tvaru koryta, je možno použiť rovnicu: 

RSC

Q
i

.. 22

2

0                 [12.32] 

 
Korytá môžu mať po omočenom obvode rôznu drsnosť, čo je zapríčinené použitím 
nerovnakého materiálu na brehy a dno koryta rybovodu. V takých prípadoch 
počítame priemernú (strednú) hodnotu stupňa drsnosti ako vážený priemer 
jednotlivých drsností ni, ktoré sa vyskytujú na dĺžkach omočeného obvodu Oi 
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12.4.2 Grafy rozloženia rýchlostí vody v bezprepážkovom bystrinnom rybovode 
v rôznych rybích pásmach 
 
 
Grafy teoretického rozloženia rýchlostí pre jednotlivé rybie pásma uvedené v tabuľke 
článku 3.5.2  
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0 0.4 0.8 1.2 1.6 2

Pásmo pstruhové horné - teoretické rozdelenie rýchlostí v profile (h = 0,3 m) pri sklone  1:20

prietok Qr = 0,7 m3/s,  priemerná profilová rýchlosť vody vp = 1,8 m/s

legenda: rýchlosť [m/s]

 
Graf 12.3 Priečny rez bystriny s teoretickým rozložením rýchlosti pre pásmo pstruhové horné  
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Pásmo pstruhové dolné - teoretické rozdelenie rýchlostí v profile (h = 0,3 m) pri sklone  1:25

prietok Q = 0,99 m3/s,  priemerná profilová rýchlosť vody vp = 1,7 m/s

legenda: rýchlosť [m/s]
 

Graf 12.4 Priečny rez bystriny s teoretickým rozložením rýchlosti pre pásmo pstruhové dolné 
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Pásmo lipňové Qa 5-20 m3/s - teoretické rozdelenie rýchlostí v profile (h = 0,3 m) pri sklone  1:50

prietok Qr = 0,80 m3/s,  priemerná profilová rýchlosť vody vp = 1,2 m/s

legenda: rýchlosť [m/s]

 
Graf 12.5 Priečny rez bystriny s teoretickým rozložením rýchlosti pre pásmo lipňové 
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Pásmo mrenové Qa >5 m3/s - teoretické rozdelenie rýchlostí v profile (h = 0,5 m) pri sklone  1:100

prietok v rybovode Qr = 0,80 m3/s,  priemerná profilová rýchlosť vody vp = 0,8 m/s

legenda: rýchlosť [m/s]

 
Graf 12.6 Priečny rez bystriny s teoretickým rozložením rýchlosti pre pásmo mrenové 
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Pásmo pleskáčové Qa >5 m3/s - teoretické rozdelenie rýchlostí v profile (h = 0,6 m) pri sklone  1:150

prietok v rybovode Qr = 0,80 m3/s,  priemerná profilová rýchlosť vody vp = 0,8 m/s

legenda: rýchlosť [m/s]

 
Graf 12.7 Priečny rez bystriny s teoretickým rozložením rýchlosti pre pásmo pleskáčové  

               Qr = 0,8 m3.s-1 
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Pásmo pleskáčové Qa >5 m3/s - teoretické rozdelenie rýchlostí v profile (h = 0,6 m) pri sklone  1:150

prietok v rybovode Qr = 2,00 m3/s,  priemerná profilová rýchlosť vody vp = 1,1 m/s

legenda: rýchlosť [m/s]

 
Graf 12.8 Priečny rez bystriny s teoretickým rozložením rýchlosti pre pásmo pleskáčové  

                Qr = 2,0 m3.s-1 

 
12.4.3 Umiestnenie osamelých balvanov v koryte bezprepážkového 
bystrinného rybovodu 
 
Podľa článku 3.5.2 tohto metodického usmernenia je podmienkou správneho 
fungovania bezprepážkového bystrinného rybovodu trvalé osadenie brzdiacich / 
oddychových balvanov medzi hlbokú rýchlu prúdnicu a plytkú pomalú prúdnicu. 
Účelom je napodobnenie prírodných podmienok, najmä lokálne spomalenie prúdu a 
vytvorenie malých oddychových miest pre ryby. 
 
Klasifikácia korýt vodných tokov (tab. 12.8) uvedená v Slavík a Vančura (2012) podľa 
Montgomery a Buffington (1993) citované podľa Mooney(2007). 
 

Tab 12.8  

Pozdĺžny sklon 3 – 20 % 2 – 9 % 2 – 5 % 0,1 – 3 % 

Typ koryta kaskáda priehlbne a 
prahy 

ploché dno priehlbne a 
brody 

Materiál dna1) balvany, kamene štrk – kamene štrk 

Vzdialenosť 
prahov2) BB (1 – 4) x BB nie (5 – 7) x BB 

Legenda: 1) zrnitostná kategória: štrk 0,002 – 0,064 m, kamene 0,064 – 0,256 m, 
                   balvany > 0,256 m 
                2) BB – šírka koryta medzi líniou ľavého a pravého brehu 
Z tabuľky je zrejmé, že pre minimálne napodobnenie prirodzeného toku je vhodné 
umiestniť do koryta navrhovaného rybovodu niektorý z prvkov, ktoré využíva 
prirodzený tok. Minimálne je potrebné umiestniť osamelé balvany vo vzdialenosti 
zodpovedajúcej šírke koryta na hladine, alebo jej násobok podľa tabuľky. Uvedené 
rozmiestnenie je zobrazené na obr. 12.2. Podľa zistení pomocou 2D modelových 
návrhov je túto metódu možné využiť do sklonu 1 : 100 (pre pásmo horné pstruhové, 
dolné pstruhové, lipňové a mrenové). Pri použití sklonu miernejšieho ako 1 : 100 je 
vhodnejšie túto vzdialenosť zväčšiť na dvojnásobok šírky zavodnenej hladiny, 
prípadne ešte viac, aby nedošlo k vzdutiu koryta toku nad veľmi hustou sústavou 
prekážok. 
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Obr. 12.12 Detail rozdelenia rýchlostného poľa 
pri osadení kameňov v bystrinnom rybovode 
pre pásmo horné pstruhové. Šírka 
zavodneného koryta B = 2 m, hĺbka vody 
h = 0,3 m, vzdialenosť osamotene 
umiestnených balvanov dy = 2 m, sklon 1 : 20, 
prietok Q = 0,66 m3.s-1. Rýchla prúdnica 
v hlbočinovom koridore (pomarančová až 
červená) a pomaly prúdiace koridory (modrá) 
sú nielen v najplytšej vode tesne popri 
okrajoch, ale aj v hlbšej vode v strede.koryta.

 
12.5 Veľký obtokový biokoridor 
 
12.5.1 Návrh umiestnenia vtoku do dlhého obtokového biokoridoru na väčších 
vodných dielach 
 
Tento typ rybovodu je vhodné budovať hlavne pri vodných stavbách s vysokým 
prevýšením – nádržiach, kde nastane spomalenie prúdu vody v nádrži, a tým aj 
rýchlosti v prúdnici, ktorá sa niekedy úplne vytratí. Ak rýchlosti klesnú pod druhovo a 
vekovo stanovený limit (táto rýchlosť je medzi 0,01 až 0,3 m.s-1), ryby strácajú 
orientáciu vo vodnej mase. Vtedy je potrebné rybovod vybudovať až po miesto, kde 
sú rýchlosti vhodné pre pokračovanie migrácie (schéma č. 3 článok 3.1.3), to 
znamená po miesto, kde je rýchlosť väčšia ako 0,01 m.s-1 a prúdenie nadväzuje na 
prúdnicu toku. Môže ísť až o kilometrové vzdialenosti. Vtedy je potrebné rybovod 
vybudovať ako náhradný prirodzený tok, v ktorom je potrebné navrhnúť všetky 
potrebné charakteristiky prírodného toku (tok postavený len ako technický kanál je 
neprípustný). Nie je to len z dôvodu estetického, prírodne meandrujúci tvar koryta 
umožňuje využiť biologické prostriedky stabilizácie brehov. Na zdrsnenie toku je 
možné jeho jednotlivé úseky ovplyvniť vložením osamotených balvanov, vytvorením 
perejnatého úseku vložením sústavy kameňov, vložením priečnych kamenných 
prahov, priečne uloženými kmeňmi stromov a iné.  
Ide o samostatný tok vybudovaný mimo hlavného koryta toku. Pri tvorbe návrhu jeho 
tvaru je potrebné využiť prirodzené štruktúry s úpravami tvaru toku, dna a brehu. 
Zásady návrhu: 
priepustnosť toku pre migráciu – priečne stavby použité pri výstavbe biokoridoru 
nesmú obmedziť preplávanie návrhových rybích druhov, 
vedenie trasy – je nutné dodržanie základných atribútov úprav vodných tokov – 
striedanie protismerných oblúkov, minimalizácia napriamenia, 
návrh pozdĺžneho profilu – musí zodpovedať požiadavkám na rybie pásmo, pre ktoré 
biokoridor navrhujeme. Zároveň musí byť dodržaná odolnosť koryta voči 
navrhovanému prietoku, pri zabezpečení minimálnej potreby údržby koryta toku 
biokoridoru. 
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12.5.2 Návrh priečneho profilu koryta veľkého, prírode podobného biokoridoru 
(podľa Šlezingr 2010) 

Návrh priečneho profilu nemá byť geometricky pravidelný, má byť nepravidelného 
tvaru. Koryto má byť členité, so zónou hlbšej vody, plytčín, perejnatých úsekov a pod. 
 

 

 
 
Obr. 12.13 
Technický – kanálový tvar koryta v hornej časti 
obrázku a možný návrh v spodnej časti, 
vrátane návrhu sprievodnej vegetácie. 
Pôdorysne nedochádza k výraznej zmene, 
mierne znížená býva kapacita toku, upravený 
je pomer hĺbky k šírke toku. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Obr. 12.14 
Riečne koryto – horná časť obrázku zobrazuje 
skutočný stav. 
Skutočný omočený obvod tvorí všetko na 
dne, brehoch, teda kameňoch, vodných 
rastlinách, nerovnostiach na dne, potopených 
vetvách, časti koreňov a pod. Čiarkovane je 
v spodnej časti veľkosť omočeného obvodu 
braná do výpočtu O.  

 

 

     
 
 

 
 

Obr. 12.15 
Navrhnuté čiastočne prírodné vedenie koryta, 
pozvoľnou zmenou sklonov brehov, vrátane 
uskutočnenia výsadby nových porastov tak, 
aby navodili dojem pravidelného striedania 
protismerných oblúkov. 
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Obr. 12.16 
Postupná zmena sklonu svahov tvoriacich breh 
vodného toku. Vhodné je pohybovať sa 
v rozmedzí sklonov 1 : 1,5 až 1 : 3. 

 
 

 

 

Obr. 12.17 

Ukážka možnej úpravy priečneho profilu 
(schéma – zmena presného geometrického 
tvaru koryta (čiarkovane) dielčím 
revitalizačným zásahom, bez možnosti 
výraznejšieho rozčlenenia riečneho koryta – 
nutné je dodržať projektovú kapacitu. 

 

 

 
Obr. 12.18 
Možné výraznejšie rozčlenenie priečneho rezu 
a zníženie prietočnej kapacity koryta.

 

 
12.5.3 Pravidlá na osadenie balvanov v toku biokoridoru 
 

Ide o rozmiestnenie balvanov v toku tak, aby boli jednak príčinou čerenia hladiny 
(„rozbitie“ monotónnej nemennej hladiny v toku), jednak aby boli príčinou cieleného 
vzniku výmoľov v riečnom koryte. Ide o cielenú tvorbu výmoľov v tých častiach 
riečneho koryta, kde nemôžu ohroziť na brehu stojace objekty, nábrežné múry a pod. 

Spôsobom osadenia kameňov v toku a ich vplyvom na dno sa zaoberali 
niekoľkoročným výskumom Šlezingr a Olejníková na fyzikálnom modeli vo 
Vodohospodárskom laboratóriu na VUT v Brně. 

Na tvorbu výmoľov v toku má vplyv celý rad faktorov. Výmoľ vzniká predovšetkým 
tam (zjednodušene riešené), kde na dno riečneho koryta pôsobí prúdenie vody 
výrazne väčšou rýchlosťou, než na okolité časti dna a kde zloženie materiálu dna 
vznik výmoľu umožňuje. 
V rámci návrhu biokoridoru sa snažíme navrhnúť dno, pätu svahu tvoriaceho breh aj 
vlastný breh toku stabilný (aspoň do dosiahnutia určitej úrovne prietoku).  
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Na dne prirodzeného vodného toku však za určitých hydrologických situácií vznikajú 
výmole a nánosy, za iných sú zase výmole zanášané a nánosy odplavované. 
Existuje teda určitá rovnováha (nie však absolútna). 
Podstatné je, že výmoľ v namáhanej časti toku nerastie donekonečna, v určitom 
okamihu dochádza k výraznému spomaleniu prehlbovania, prípadne dôjde 
k zosunutiu brehu. Obdobné nánosy v riečnej trati môžu viesť k odkloneniu hlavného 
prúdu, presmerovaniu pretekajúcej vody k opačnému brehu a pod. – teda rozvíja sa 
tu prirodzená tvorba riečneho koryta. Z nášho pohľadu návrhu biokoridoru, ktorý 
treba navrhnúť len pre určité regulované rozpätie prietoku, nemôžeme väčšie 
deštrukčné procesy akceptovať. Potrebujeme navrhnúť prirodzený, ale stabilný tok. 
Preto môžeme cielenú tvorbu výmoľov vznikajúcich pomocou vhodného osadenia 
vybraných balvanov v toku považovať len za jeden z odporúčaných prvkov. 

Pred osadením balvanu na vybrané miesto na dne toku je dôležité uvedomiť si 
nasledujúce:  

1. Výrazný vplyv na pretváranie dna má tvar kameňa.  
2. Výmoľ vzniká vplyvom turbulencií pred prekážkou, teda pred kameňom (pri                                    

jeho zatopení).  
3. Za kameňom v smere prúdenia dochádza k ukladaniu materiálu a vzniká 

nános. 
4. Najhlbšie miesto výmoľu je pred kameňom, výmoľ sa však rozširuje aj do 

strán. 
5. Pri výbere veľkosti kameňa dbáme, aby po osadení do dna dosahovala 

najvyššia časť kameňa približne do úrovne hladiny Qrybovod. 
6. Osadenie kameňov do dna nie je vhodné pri návrhu nížinných vodných 

biokoridorov, kde je veľkosť efektívneho zrna def < 10 mm.  
7. Nutné je počítať s možnosťou, že vyššie prietoky môžu zmeniť rozmiestnenie 

kameňov v toku.  
8. Kamene (balvany) nenavrhujeme tam, kde predpokladané pretvorenie dna 

môže ohroziť stavby v blízkosti toku (mostné piliere, piliere lávok, oporné múry 
a pod.).  

9. Rozmiestnenie kameňov v toku, je vhodné kombinovať s ďalšími zásahmi. 
 

12.5.4 Stabilizovaný výmoľ v toku biokoridoru 
Jedným z navrhovaných prvkov môže byť aj vytvorenie umelo zahĺbeného výmoľu 
v koryte biokoridoru. K tomuto môžeme pristúpiť pri návrhoch koryta v konkáve 
(nárazovej strane) oblúku, kde zámerne vytvoríme (zahĺbime) výmoľ, ktorý následne 
vhodne stabilizujeme spolu s pätou brehu. Podľa konkrétnej situácie je možné tento 
prvok kombinovať s rybím úkrytom. 
Dôležité je umiestnenie výmoľu v konkáve oblúku, prípadne v oblasti priechodu 
konkávy do napriamenia. Tu vlastne predbehneme prirodzený vývoj riečneho koryta, 
pretože vznik výmoľu v konkáve je prirodzeným fenoménom. Umelo stabilizované 
dno však prirodzenej tvorbe výmoľu (prehlbovanie, zanášanie) bráni. Umelo 
vytvorený a stabilizovaný výmoľ môže byť v prípade nízkych vodných stavov (nízkych 
rýchlostí v toku) postupne zanášaný, avšak pri zvýšení prietokov bude opäť 
„prepláchnutý“. Výhodou je jeho konštantná maximálna (nami navrhnutá) hĺbka, 
pretože je umelo stabilizovaný. V konvexnom oblúku je cielený návrh výmoľa 
problematický, je tu veľká pravdepodobnosť jeho výrazného zanášania. Vhodnejšia 
je priama trať, viď ďalej. 
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Obr. 12.19 Možný návrh výmoľov v toku biokoridora 

Cielené vytvorenie priehlbiny – výmoľa v dne – môže byť viazané napríklad na 
dodatočné osadenie kameňov do dna. Pred balvanom v toku vzniká výmoľ, za 
balvanom nános (za predpokladu výrazného zatopenia kameňa). Podľa stavu 
porušenia dnovej vrstvy, podľa materiálu dna potom môže dôjsť k situácii, keď sa 
kameň postupne „prepadne“ do dna, alebo sa zosunie do výmoľa, ktorý pred ním 
vzniká. 

              

Obr. 12.20 Umiestnenie kameňa približne guľového tvaru do dna s cieľom tvorby výmoľu v konkrétnej 
časti toku (najvhodnejšie je umiestnenie balvanov ako revitalizačného prvku do priama). Pred 
kameňom vzniká výmoľ, je treba predpokladať „zosunutie“ kameňa do vznikajúceho výmoľu 

V prípade, že kameň nie je zaplavený, je obtekaný, vzniká výmoľ po bokoch kameňa 
i za kameňom. Tvorba výmoľov je však vždy ovplyvnená radom činiteľov (rýchlosť 
prúdenia, tvar kameňa, materiál dna atď.) 
Umelý, stabilizovaný výmoľ môžeme vytvoriť aj v inej časti toku, ako je konkávny 
oblúk, napríklad v priamom úseku približne v oblasti osi toku, kde sú najvyššie 
rýchlosti prúdenia. Takto vytvorený a kameňmi stabilizovaný výmoľ bude 
preplachovaný a prúdiacou vodou teda samovoľne udržiavaný v nezanesenom 
stave. 
 

12.5.5 Rybie úkryty  
V rámci technickej, ale aj biotechnickej stabilizácie brehov možno navrhnúť 

vybudovanie rybích úkrytov ako súčasť opevnení.  
Najväčším problémom z hľadiska stabilizácie riečneho koryta je nárazový breh 

– konkávy oblúku. Čím menší polomer a väčšia dĺžka oblúku, tým väčšie je 
namáhanie jeho konkávy. Preto sa pri navrhovaní brehovej stabilizácie zameriavame 
predovšetkým na konkávne brehy. Tu nestačí len biologická stabilizácia založená na 
spolupôsobení koreňového systému drevín, tráv a zemného telesa. Stabilitu brehu je 
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nutné podporiť biotechnickými stabilizačnými prvkami, mnohokrát je nutné použiť 
technickú – tuhú stabilizáciu. Vhodným prvkom pre túto situáciu je oživená kamenná 
päta, oživená kamenná rovnanina, prípadne aj oživená kamenná lavica.  

Práve návrh kamennej päty je možné využiť pre vytvorenie vhodného 
rybieho úkrytu. Pri konštrukcii ochrany päty svahu tvoriaceho breh toku, ktorá 
zároveň plní funkciu rybieho úkrytu, je nutné dodržať niekoľko podstatných 
odporúčaní: 

1. Rybí úkryt tvoríme pomocou vyskladania kameňov tak, aby v kamennej päte 
vznikla dutina prekrytá v hornej časti väčším plochým kameňom, prístupná zo 
strany toku;  

2. Dno priehlbiny by malo byť pod úrovňou dna vtoku tak, aby sa tu mohla 
zhromažďovať voda a za menej vodného obdobia tu bola dosiahnutá hĺbka 
0,3 – 0,5 m;  

3. Rybí úkryt netvoríme v celej dĺžke opevnenia konkávy, ale napríklad v dĺžke 
3 – 5 m, potom nasleduje prerušenie a opäť rybí úkryt; 

4. Dôležité je budovanie tejto stavby práve v konkáve oblúku, kde dochádza pri 
väčšom prietoku k výraznému preplachovaniu dutiny a vymývaniu nánosu; 

5. V priamej trati je vhodné rybí úkryt tohto typu budovať v mieste priechodu 
konkávneho oblúku do priama, v mieste zúženia toku, kde možno 
predpokladať väčšie rýchlosti prúdenia a pod.; 

6. Konštrukciu rybieho úkrytu môžeme navrhovať kombinovanú – materiál drevo 
a kameň. V tomto prípade je dôležité, aby drevené prvky boli ponorené pod 
úroveň hladiny Qmin (tlenie dreva pri namáčaní a vysychaní); 

7. Aj malé štrbiny stabilizačného zrubu z guľatiny presýpaného kameňmi môžu 
slúžiť ako rybí úkryt (všeobecne úkryt pre vodné organizmy);  

8. Konvexná, „náplavová“ strana oblúka je pre túto stavbu nevhodná. 
Dôležité je tiež použitie lomového kameňa s priemerom minimálne 0,3 –

 0,5 m, kameňa neopracovaného vodným prúdom, naopak ostrohranného 
s výstupkami a nerovnosťami, aby bolo možné riadne zaklesnutie kameňov pri 
budovaní stabilizácie. Možné je aj miestne preliatie betónom. 

                          

Obr. 12.21 Schéma možného rybieho úkrytu v päte stabilizovaného brehu 
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12.6 Prepážkové bazénové (veľkokomorové) rybovody  
 
12.6.1 Prúdenie cez štrbinu a v bazéne pri rôznych subtypoch bazénových 
rybovodov 
 
V bazénových rybovodoch je vodný koridor zavzdúvaný a brzdený priečnymi líniami 
– prepážkami s prietokovými otvormi, ktoré umožňujú plynulé nadviazanie dna 
navzájom medzi susednými bazénmi. Tým je spolu s balvanitou úpravou dna znížená 
rýchlosť pri dne na takú hodnotu, aby mohli týmto zúženým úsekom, v ktorom 
dochádza ku koncentrácii prúdenia, prechádzať aj slabšie druhy rýb. 
Ďalej uvedené výsledky modelových riešení prúdenia poskytujú predstavu o zvýšenej 
rýchlosti prúdenia v zúženom priestore štrbiny, a tesne za zúženým priestorom 
štrbiny, ktoré je ale len na krátkom úseku. 

 
Obr. 12.22 Rýchlostné pole v bazénovom rybovode s veľkou štrbinou štrbinou (klasický štrbinový 
rybovod). Hlavný migračný koridor má rýchlosti 0,8 – 1,4 m.s-1. Po stranách sú oddychové miesta 
s takmer stojatou vodou (pod reoaktívnu rýchlosť).  
 

 
Obr. 12.23 Príklady merania bodových rýchlostí na zvislici v štrbine (pre spád ∆h = 0,2 m vychádza 
umax = 2 m.s-1), hodnoty hĺbok sa vzťahujú na najhlbšie dno pod balvanitým prahom alebo pod 
prepážkami (podľa Slavík 2012). 
 

Ďalším príkladom na ktorom je možné ilustrovať priebeh rýchlostí za otvorom štrbiny 
a v celej komore, je zobrazenie rýchlostí v pozdĺžnom smere bazéna (Wang 2008). 
Rýchlosti boli merané v troch pozdĺžnych poliach a, b, c (obr. 12.24). Merania boli 
vykonané pomocou metódy PIV s použitím laserového anemometra a kamery 
(obr. 12.25). Z výsledkov (obr. 12.26 a 12.27) porovnania podobného stavu 
(q = 150 l/s/m) ako v predchádzajúcom príklade ilustrujú úplne rozdielne rozdelenie 
rýchlostí v pozdĺžnom smere v bazénoch pri použití balvanitej prepážky a technickej 
prepážky. 



 

 P12 - 28 

     
Obr. 12.24                                                             Obr. 12.25 
 
 

 
Obr. 12.26 
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Obr. 12.27 
 

Z uvedených skutočností možno usúdiť, že pri plynulom nadviazaní dna oboch 
bazénov na dno štrbiny, pri použití dostatočne drsného dnového materiálu je možné 
naplnenie poznámky k tabuľke článku 3.5.2 – *9 – Najvyššie rýchlosti vody pri dne 
štrbiny do 0,5 m.s-1.  
 
12.6.2 Hydraulický návrh obtokového rybovodu s balvanitými viacmedzerovými 
prepážkami  
 
Tieto výpočty a pravidlá platia pre kombinovaný bystrinno-bazénový typ rybovodu 
s viacerými priechodovými štrbinami, a to pri akomkoľvek umiestnení – pre 
celokorytový, rampový aj pre obtokový kombinovaný rybovod. 
 
Konštrukcia návrhu vychádza z technických štrbinových rybovodov. Prírodný kameň 
– jeho tvar – použitý pri výstavbe rybovodu bude mať mierne rozličné hydraulické 
parametre (vtokové hrany, nemožnosť presného definovania otvorov z prírodného 
kameňa... ). Je potrebné dôsledne dodržať navrhovanú celkovú plochu štrbín, je to 
dôležitý parameter a je potrebné kontrolovať ho pri výstavbe. 
Počet štrbín a celková plocha štrbín by mali zodpovedať veľkosti návrhového 
prietoku, prevýšenia, ktoré chceme dosiahnuť, a kolísaniu prietoku. Je treba dbať aj 
na správne uloženie kameňa a umiestnenie štrbín. 
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Obr. 12.28 Nesprávne a správne tvorenie štrbín (podľa DWA 2009 uvedené vo Fischaufstiegsanlagen 
in Bayern 2012 ) 
 

       
 

 
Obr. 12.29 Otvory nesmú byť v jednej línii. (podľa Gebler 2009 uvedené v Fischaufstiegsanlagen in 
Bayern 2012 ) 
 

Pri minimálnom prietoku a relatívne širokom koryte je niekedy nevyhnutné medzery 
medzi veľkými balvanmi čiastočne uzavrieť, aby v nádržke vznikla dostatočná hĺbka 
vody i pri minimálnom prietoku. 
 
                                                                                                                                                                       

      
 
Obr. 12.30 Nádržkovitá štruktúra biokoridoru, priečny a pozdĺžny rez (podľa DWWK 232/1996) 

 
Potom prúdenie cez kamenný prah zodpovedá prepadu cez pevnú hať, pričom môžu 
vzniknúť dva prípady prepadu, dokonalý a nedokonalý (12.2). Hranice medzi nimi je 

možno určiť z pomeru hĺbky vody k prepadovej výške 
h

h
 a z tvaru prahu. 
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       Obr. 12.31              alebo  

11

1 









h

h  [12.34] 

 
Pre dimenzovanie je dostatočné určiť prietok z Poleniho rovnice (podľa 
DWWK 232/1996) 

2/3.2....
3

2
hgbfQ p          [12.35], 

kde   p –  prepadový súčiniteľ  

          –  súčiniteľ zatopenia (graf na obr. 12.31 alebo rovnica 12.34) 

          ƒ –  faktor súčiniteľ tvaru medzery medzi balvanmi (podľa tvaru  

                obtekaných hrán balvanov):                              rovné  ƒ = 1,05 – 1,10 
                                                                                           oblé   ƒ = 1,10 – 1,15 
        ∑b –  prietoková šírka (súčet šírky všetkých medzier celej prietokovej šírky) 
         g –  tiažové zrýchlenie (9,81 m.s-2) 
         h –  hĺbka vody v štrbine. 
          

Pre p možno odporučiť nasledovné hodnoty: 

- široké ostrouhlé kamene, lomový materiál:  = 0,5 až 0,6 

- okrúhle kamene, okruhliaky (valúny):  = 0,6 až 0,8 
Koeficient zatopenia možno odvodiť z grafu (obr. 12.31) alebo rovnice 12.34. 
Pri rozličnej prepadovej výške jednotlivých otvorov na jednom prahu, alebo ak sú 
kamenné prahy pretekané na celej šírke (teda aj veľké kamene), musí sa prietok 

určiť metódou po jednotlivých úsekoch. V prípade dokonalého prepadu (h/h ≤ 0,6) 

má súčiniteľ zatopenia hodnotu  = 1. 
Maximálnu rýchlosť prúdenia, ktorá vzniká v štrbinách možno určiť pomocou rozdielu 

hladín h: 

hgv  .2max           [12.36]     

Kde: vmax –  
maximálna rýchlosť prúdenia 

        g      –  tiažové zrýchlenie 

       h     –  rozdiel hladín pred a za štrbinou 
Veľkosť bazénu medzi prahmi a hĺbka vody (objem bazénu) má zabezpečiť prúdenie 
bez veľkých turbulencií v bazéne, tak aby migrujúce ryby okrem prúdivých úsekov 
bazénu našli i dostatočne pokojnú oblasť na oddych a úkryt. 
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          Obr. 12.32 geometria bazéna podľa Fischaufstiegsanlagen in Bayern 2012 
 

Ako určujúca hodnota pre veľkosť bazéna (objem) platí okrem tabuľky článku 3.5.2 aj 
hodnota zostatkového výkonu na objem bazéna (bazén musí byť dostatočne veľký a 

hlboký, aby dokázal eliminovať energetický výkon vzniknutý prevýšením h na  
prijateľný pomocou svojho celkového objemu). Hodnoty sa pohybujú v závislosti od 
rybieho pásma: od 125 do 250 W.m-3. Výpočet podľa rovnice 12.11: 

bm

b
lhb

Qhg
P

..

... 



                 

kde: Pb –  výkon na objem bazéna   )..
.

( 33

3

2

mWm
s

mkg
   

           –  hustota vody (1000 kg.m3) 
        g   –  tiažové zrýchlenie (9,81 m.s-2) 

        h –  rozdiel vodných hladín (m) 
        Q  –  prietok (m3.s-1) 
        b   –  stredná šírka bazéna (m) 
        hm =  (hu+h0) / 2 – stredná hĺbka vody v bazéna (m) 
        lb   –  svetlá dĺžka bazéna (m) 
Pokiaľ je v bazéne umiestnený osamelo stojaci balvan za účelom presmerovania 
prúdenia, poprípade pre vytvorenie prúdového tieňa, je potrebné objem, ktorý tento 
balvan zaberá odpočítať od celkového objemu bazéna. 
 
12.6.3 Príklad výpočtu rybovodu s balvanitými viacmedzerovými  
           prepážkami. 
 
Je potrebné navrhnúť štrbinový rybovod v mrenovom pásme na toku 
s Qa = 14.8 m3.s-1. Rybovod má byť vybudovaný ako prírodne vyzerajúce koryto, 
prerušované prepážkami z balvanov so štrbinami. Trvalý (obvyklý) prietok v rybovode 
musí vyhovovať podmienke uvedenej v článku 3.1.4.  
Keď Qa > 10 m3.s-1 potom v rybovode musí tiecť minimálne 0,8 m3.s-1  
Podmienky podľa tabuľky v článku 3.5.2: 
maximálna dovolená rýchlosť v štrbine:                                  vm = 1,5 m.s-1 
maximálne prevýšenie hladín susedných bazénov:                ∆h = 0,12 m 
minimálna šírka 1 prietokovej štrbiny:                                      bs = 0,50 m 
hĺbka v prietokovej štrbine:                                                      hs = 0,50 m 
hĺbka h = h0                                                                     hs + ∆h = 0,62 
minimálna hĺbka vody v bazéne nad prepážkou:                     h0 = 0,62 m 
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minimálna hĺbka vody v bazéne pod prepážkou:              hσ = hu = 0,50 m. 
 

Kontrola maximálnej rýchlosti:  1

max .5,112,0.81,9.2.2  smhgv  

Veľkosť štrbiny potrebná na prevedenie návrhového prietoku:  

ƒ = 1,10 – lomové balvany so zaoblenými hranami 

906,0
62,0

5,0
11

1111




















h

h  

p – okrúhle kamene, okruhliaky (valúny) p => 0,7 

 m

hgf

Q
b

pz

s 79,0

62,0.81,9.2.1,1.7,0.906,0.
3

2

8,0

..2....
3

2
2

3

2

3

0





 

 
Navrhujeme jednu štrbinu šírky bs ≈ 0,70 m, a zvýšime hĺbku v štrbine tak, aby dno 
plynulo prechádzalo z jedného bazéna do druhého. Hĺbka h0 potom bude 0,72 m a 
hĺbky hσ = (h0 – ∆h) = 0,60 m. 

Potom: 865,0
72,0

60,0
11

1111




















h

h  

 132

3

2/3

0 .84,072,0.81,9.2.7,0.1,1.7,0.865,0.
3

2
.2....

3

2   smhgbfQ p  

Návrhové rozmery bazéna podľa tabuľky článku 3.5.2: 
Šírka hladiny B:                        5 m 
Rozostup prepážok lb:             2.50 m 
Priemerná hĺbka v bazéne hp: 0,66 m 
 
Kontrola veľkosti výkonu v bazéne: 

 3.07,120
5,2.66,0.5

84,0.12,0.81,9.1000

..

... 


 mW
lhB

Qhg
P

bp

b


 

Pb<150 [W.m-3] podmienka podľa tabuľky v článku 3.5.2 splnená. 
 
Poznámka: Pokiaľ je v trase rybovodu navrhnutá zmena pozdĺžneho sklonu, je vhodné overiť rýchlosti 
a priebehy hladiny v celom rybovode 2D modelom. 

 
 
 
12.6.4 Hydraulický návrh priechodového otvoru (širokej štrbiny) v líniovej 
prepážke komorového (bazénového) rybovodu  
 
Pri návrhu priechodového otvoru (širokej štrbiny) pri ktorom navrhujeme pravouhlé 
otvory – štrbiny v prepážke, môžeme vychádzať z rovnice 12.15: 

2

3

.2...
3

2
hgbQ p

 
kde:  p –  prepadový súčiniteľ  

          –  súčiniteľ zatopenia (graf na obr. 12.31 alebo rovnica 12.34) 
         b –   šírka štrbiny  
         g –  tiažové zrýchlenie (9,81 m.s-2) 
         h –  hĺbka vody v štrbine, 
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pričom hodnoty súčiniteľa zatopenia σ sú v závislosti od pomeru hσ/h0 podľa 

obr. 12.31 alebo rovnice (12.34). Prepadový súčiniteľ µp možno určiť hodnotou 0,6. 

Poznámka: Ide o podobný výpočet ako v kap. 12.6.2, ale vypadáva člen rovnice ƒ-súčiniteľ tvaru 

medzery. 

Maximálnu rýchlosť prúdenia, ktorá vzniká v širokej štrbine možno určiť pomocou 

rozdielu hladín h v susedných bazénoch: 

hgv  .2max                

kde: maxv
 –  

maximálna rýchlosť prúdenia 

          g –  tiažové zrýchlenie (9,81 m.s-2) 

         h –  rozdiel hladín pred a za štrbinou 
 
12.7 Štandardný technický štrbinový rybovod s usmerňovačmi prúdnice 
 
Príklad návrhu štrbinového rybovodu s jednou štrbinou umiestnenou pri jednej 
stene rybovodu, prechádzajúcou cez prepážku po celej hĺbke, s vtokovým 
krídlom, a výtokovým usmerňovačom: 
 
Ide o štrbinový rybovod špeciálnej konštrukcie so štrbinou pri jednej, alebo oboch 
stenách, cez ktoré prúdi voda pomocou usmerňovacích prvkov – usmerňovacieho 
vtokového krídla a usmerňovacieho výtokového deflektora cez štrbinu šírky 

s odklonenú od kolmého smeru o uhol . Usmerňovacie vtokové krídlo môže mať 
odklon od pozdĺžnej osi rybovodu o uhol δ. 

Výpočet vychádza z rovnice 12.14:    
2

3

..2...
3

2
ov hgsQ 

     
 
kde: 
s –  šírka štrbiny  
b –  šírka komory  
lb –  dĺžka komory  
c –  dĺžka nábehovej hrany 
      prepážky  
a –  vzdialenosť deflektora 
      od prepážky   
fa –  dĺžka deflektora  
f –  šírka deflektora  
d –  hrúbka steny prepážky                         

                                                        Obr. 12.33 

Podľa DWA-M 509 je potrebné dodržať nasledovné podmienky: 
Podmienky hladiny v bazéne 
hu > 0,67 . h0 
h0 > 3 . ∆h  

Obr. 12.34                                                   
 
Pre zachovanie priaznivého prúdenia platí hu > hk  (hk = kritická hĺbka) 
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hk 

 
 

Výtokový súčiniteľ v určíme podľa 
obr. 12.35 z podielu hu/ho  
 

hhh ou   

 

Obr. 12.35 Grafická závislosť μr od podielu 
hu/ho 

 
 
alebo podľa rovnice: 
 

48,0
5,4

0
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pre ktoré platí: hu/h0 = 0,5 až 0,99      a     hu > 2 . s. 
 

Výpočet počtu komôr v rybovode n:  1



h

H
n  

 

Celková potrebná dĺžka rybovodu L:  )1.(.  ndnlL b  

 
 
12.7.1 Príklad výpočtu štandardného štrbinového rybovodu s usmerňovačmi 
prúdnice  
 
Je potrebné navrhnúť štrbinový rybovod pre celkový spád na prekážke H = 1,2 m. 
Prekážka sa nachádza na vodnom toku zaradenom do horného pstruhového pásma 
s Qa = 1,5 m3.s-1. 
Trvalý (obvyklý) prietok v rybovode musí vyhovovať podmienke uvedenej 
v článku 3.1.4, keď Qa < 5 m3.s-1 potom v rybovode musí tiecť minimálne 10 % z Qa.  
Navrhujeme Qrybovod = 10 % z Qa = 0,15 m3.s-1. 
Podmienky upravené podľa tabuľky v článku 3.5.2: 
najvyššia rýchlosť prúdiacej vody v priechodovej štrbine: vs = 2,0 m.s-1 
maximálne prevýšenie hladín susedných bazénov:         ∆h = 0,2 m                                                
minimálna zavodnená šírka rybovodu:                               B = 1,5 m 
minimálna šírka prietokovej štrbiny:                                    s = 0,2 m. 
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Voda prechádza pri tomto type rybovodu plynulo medzi komorami, t. j. štrbina je bez 
prerušenia od dna po hladinu. Podľa DWA-M 509 je potrebné dodržať nasledovné 
podmienky: 
podmienky hladiny v bazéne:                   hu > 0,67 . h0 
                                                                  h0 > 3 . ∆h 
hĺbka vody v bazéne:                                h0 = 3 . ∆h = 0,6 m  
kontrola parametra hu:                              hu = h0 – ∆h = 0,60 – 0,2 = 0,40 m 
                                                                  hu > 0,67 . h0 = 0,67 . 0,6 = 0,402 m 
                                                                  0,40 > 0,402 – nevyhovuje  
 nový návrh:                                              h0 = 0,62 
                                                                  hu = h0 – ∆h = 0,62 – 0,2 = 0,42 m 
                                                                  hu > 0,67 . h0 = 0,67 . 0,62 = 0,415 m 
                                                                  0,42 > 0,415 – vyhovuje  
hrúbka steny prepážky:                            d = 0,2 m 
šírka hladiny:                                            B = 1,5 m 
dĺžka bazéna (rozostup prepážok):          lb = 2,0 m 
objem bazénov má byť nad 1,5 m3:  2 x 1,5 x 0,62 = 1,86 m3. 
Dimenzovanie rozmerov podľa obr. 12.33  
Tabuľka: 12.12 (uvedené v DWA-M 509): 

Parameter faktor xi odporučený faktor xi 

šírka štrbiny              s = x1 . s 1,0 1,0 

dĺžka bazéna             lb = x2 . s 8,10 až 8,35 8,1 

dĺžka vtokového krídla bez šírky 
prepážky                    c – d = x3 . s 

1,0 až 1,5 1,5 

vzdialenosť usmerňovača prúdenia 
(deflektora) a = x4 . s 

0,4 až 0,8 0,5 

šírka usmerňovača prúdenia 
(deflektora)                 fa = x5 . s 

1,0 až 1,5 1,0 min. > 25 cm 

odstup vtokového krídla f  0,34 až 0,60 0,45 

uhol vtokovej steny δ 10° až 15° - 

uhol α 30° až 40° - 

 Pre zachovanie priaznivého prúdenia pre ichtyofaunu musí platiť podmienka: 
hu > hk 

385,0
2,0.81,9

15,0
3

2

2

3
2

2


gs

Q
hk  (m)                                                                            

Navrhované hu = 0,42 m, vypočítané hk = 0,385 m => hu > hk     podmienka splnená. 

98,120,0.81,9.2.2max  hgv   (m.s-1)                                                             

Výpočet potrebného prietoku pre šírku 0,20 m, a hĺbku 0,62 m v štrbine rybovodu: 

 132

3

2

3

.170,062,0.81,9.2.20,0.59,0.
3

2
..2...

3

2  smhgsQ ov  

Výtokový súčiniteľ v určíme podľa obr. 12.35 z podielu hu/ho  

 mhhh ou 42,02,062,0   

59.0677.062.0/42,0/  vou hh   

Pre ktoré platí: hu/h0 = 0,5 až 0,99      a     hu > 2 . s 

Výpočet počtu bazénov v rybovode:   ks
h

H
n 51

2.0

2.1
1 
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Celková potrebná dĺžka rybovodu:  mndnlL b 2,11)15.(2,05.2)1.(.   

Priemerná hĺbka v bazéne:             mhhh up 52,02/)42,062,0(2/)( 0   

Výpočet energetického výkonu v bazénoch:  
V bazénoch od celkového objemu odpočítame objem usmerňovacích prvkov 
(vtokové krídla, usmerňovacie výtokové prvky) a objem prípadných vložených 
balvanov slúžiacich na usmernenie prúdenia v bazéne a úkryty pre ryby. 

 

Podmienka maximálneho energetického výkonu v komore splnená Pb < 250 W.m-3. 
 

 
 

 

   
 3.22,214

003,02.52,0.5,1

170,0.2,0.81,9.1000
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