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Príspevok rozoberá jeden z cieľov 
seminára: 

Podnietiť vzájomnú spoluprácu 
inštitúcií 

pri spoločných postupoch 

obnovy a spriechodňovania vodných 
ekosystémov.



Pred 2 rokmi tu bola 
prezentovaná čerstvá 
metodika MŽP SR 2015 

Dnes už na jej základe v 
SR existuje: 

• spoločná koncepcia (1) 

• projekty
spriechodnenia (2) 

• prvé stavby (3)



Spoločne
naplánované 

typy spriechodnenia 
migračných bariér 

z vodného plánu SR



1.1. spoločné 3-stranné terénne obhliadky

 Týka sa stoviek bariér na desiatkach tokov celého 
Slovenska

Na každej lokalite boli určované: 
1. záujmy SRZ-rybie pásmo, hospodárske druhy a obdobia

najintenzívnejšej migrácie rýb, 

2. záujmy ŠOP-chránené druhy a chránené územia, 

3. lokálne najvhodnejší typ rybovodu a jeho parametre podľa 
metodiky MŽP SR 2015, 

4. vodohospodárska realita podľa miestnych z SVP-
obmedzenia prevádzkové, pozemkové, prietokové... 

5. redukovanie cieľov podľa reality - spoločné určenie 
kompromisného riešenia



- len málo významné 
bariéry boli riešené nie
3-strannou obhliadkou
ale lokálnymi 
pracovníkmi, fotkami 
a korešpondenčnými 
konzultáciami) 

Príklad zápisu zo spoločnej 

obhliadky ŠOP, SRZ a SVP ->

1.2. Spoločne 
pripomienkované a 
odsúhlasené zápisy



Zápisy boli premietnuté do celoslovenskej tabuľky 
– návrh aktualizácie prílohy 8.4. VPS 

=> vznikla databáza spoločne dohodnutých typov 
riešení spriechodnenia



Priorita 0 - nespriechodňovať:
385 bariér doteraz registrovaných vo VPS 
Pri každej bariére napísané biologické zdôvodnenie prečo nespriechodňovať:
- už neexistujú (od nahlásenia v dávnejšom období boli deštruované povodňou, alebo 
ich odvtedy zaniesli sedimenty, alebo boli nahlásené spoza stola podľa stavebnej výšky 
stupňa z VH-máp, nie podľa skutočného nízkeho prevýšenia hladín, a pod.) 
- sú zanedbateľne malé pre cieľové druhy rýb (napr. nízke kaskády v čisto pstruhových 
potokoch) 
- sú potrebné pre ryby: ich vývary sú jediné hlboké útočiská rýb v upravených tokoch, 
ich priepady vody okysličujú znečistený alebo spomalený tok a udržujú/vymieľajú 
potrebnú hlbočinu pre ryby
- sú v koncovom hornom úseku potoka, neosídlenom alebo slabo osídlenom rybami
- sú v koncovom úseku toku tesne pod neprekonateľnou prekážkou 
neodstrániteľného technického diela (napr. veľkej vodnej nádrže alebo podzemného 
rúrového úseku toku)

1.3. Zásadné prehodnotenie priorít 
spriechodňovania podľa ŠOP SR, so zohľadnením priorít SRZ:

Výsledok: z 852 evidovaných bariér VPS2: nespriechodniť 385
spriechodniť „len“ 467.



Zo 467 bariér navrhnutých na spriechodnenie je až 164 málo 
významných -> s najnižšou prioritou 4.
• Z hľadiska množstva postihnutých rýb ide o najmenej významné 

bariéry:
-> spravidla na malých potokoch s adekvátnym množstvom vodných 
živočíchov,
-> častokrát sú čiastočne priechodné – buď sezónne pri určitých 
prietokoch alebo pre určité druhy rýb

Zo zostávajúcich 303 bariér:

Priorita 3
• 76 bariér (spravidla malé toky so zvýšenou „cennosťou“)

Priorita 2
• 136 bariér (spravidla väčšie toky alebo menšie toky so zvýšenou 

„cennosťou“)

Priorita 1
• 91 bariér (spravidla veľké rieky alebo stredné toky so zvýšenou 

„cennosťou“)



Odporučenie ŠOP pre koncepciu realizácie: 

Ak chceme dosiahnuť za vynaložené peniaze čo 
najväčší revitalizačný bioekologický efekt, treba 

začať 

pripravovať a realizovať projekty najmä na 
ichtyologických prioritách 1 a 2, 

kde bude ďaleko najväčší bioekologický prínos 
(prioritných je 227 bariér)

(+v rámci údržby toku príležitostne 
odstraňovať/spriechodňovať aj ďalšie ľahko 
odstrániteľné bariéry nižšej priority 3 a 4)



Výsledok porady ŠOP a SRZ
o potrebe spriechodnenia najväčších bariér SR
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Výsledok porady ŠOP a SRZ o potrebe spriechodnenia najväčších bariér SR



Projektovanie
rybovodov SVP
podľa spoločne

prijatých pravidiel



Spoločné pravidlá určilo MŽP SR (ako spoločný orgán 

pre SVP, ŠOP aj SRZ) formou metodického usmernenia 

„Určenie vhodných typov rybovodov
podľa typológie vodných tokov“  (VUVH, 2015)

 Je to súhrn spoločných ichtyologických pravidiel 
pre Slovensko, zohľadňujúci aj vtedy dostupné 
európske a americké metodiky.

 Pred 2 rokmi malo len niekoľko mesiacov 
a v praxi sa používalo len sporadicky.



Odvtedy sa usmernenie MŽP SR výrazne dostalo 
do praxe:

1.) Uskutočnili sa:

• 3 zaškolenia vyše 100 projektantov a ďalších 
pracovníkov SVP o použiteľnosti metodiky pri 
projektovaní

• 2 zaškolenia desiatok špecialistov ŠOP 
o použiteľnosti metodiky pri 
posudzovaní/odsúhlasovaní projektov 
a dozorovaní/odsúhlasovaní stavieb



2.) Vypracovávajú sa bioekologické podklady pre 
projektantov, pre každú lokalitu

- ktoré limity z metodiky (teda ktoré cieľové druhy, 
rybie pásmo, ročné obdobie, rýchlosti 
a priestornosť vodného koridoru) sa vzťahujú na 
konkrétnu lokalitu a na projektovaný typ rybovodu

(ide o skrátený zoznam požiadaviek z 270-
stránkovej metodiky, čo bola jedna z pripomienok 
tohto seminára spred 2 rokov)



3.) Počas projektovania sa na SVP systematicky 
vykonáva kontrola rozpracovaných projektov 
rybovodov podľa ichtyo-požiadaviek, operatívne sa 
vypracovávajú návrhy na odstránenie zistených 
bio-nedostatkov – a to na základe spoločných 
pravidiel z metodiky + konzultácií so ŠOP, SRZ a 
projektantom.

4.) Vyhotovovujú sa záverečné posudky súladu 
projektov rybovodov s Metodickým usmernením 
MŽP SR.



Príklad bio-zadania ako podkladu pre projektanta

Príklad priebežného hodnotenia 
a návrhov odstraňovania
nesplnených limitov metodiky



Príklad záverečného posudku 
súladu projektu s limitmi 

metodiky



Príklad bio-zadania pre podrobnejší 
stupeň projektu – na základe dobrej 
predbežnej štúdie projektanta



Príklad bio-zadania pre podrobnejší 
stupeň projektu na základe dobrej 

predbežnej štúdie projektanta



Príklady vypracovaných podkladov ŠOP a SRZ - biozadaní
pre projektovanie spriechodnenia najväčších bariér SR:

Selice Trenčianske Biskupice 1



Príklady vypracovaných 
podkladov ŠOP a SRZ - biozadaní
pre projektovanie spriechodnenia 
najväčších bariér SR:

Žilina

Krpeľany



Výsledkom 2-ročného spoločného postupu sú:

• Hotové návrhy biologicky želaného typu spriechodnenia

pre takmer všetky migračné bariéry z VPS2

• Vypracované desiatky projektov, ktoré sú v súlade

s metodikou, teda so schválenými ichtyologickými

a hydraulickými požiadavkami MŽP SR

• Zrealizovaných je viacero odstránení / spriechodnení

jednoduchých bariér (v niektorých prípadoch za

asistencie stavebného dozoru ŠOP alebo inak

konzultovaných s bioekologickým dozorom)

• Tohto roku začne SVP výstavbu prvých cca 12

rybovodov, vrátane veľkých.
Ďakujem za pozornosť!


