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ANTROPICKÉ VPLYVY A REVITALIZÁCIA TOKOV

Tomáš Derka

Vplyv vodných stavieb na ekosystémy vodných tokov
Prehradenie toku patrí medzi najstaršie zásahy človeka do tečúcich vôd. Priehrady sa od 
seba líšia podľa veľkosti, tvaru, účelu a spôsobu prevádzkovania a vplyvu na ekosystém. 
Líšia sa aj spôsobom vypúšťania vody, ktoré môže byť realizované z povrchovej vrstvy 
(epilimnia), vrstvy pri dne (hypolimnia) alebo kombinované. Nádrže určené na zásobo-
vanie vodou musia mať veľký objem permanentne zadržiavanej vody. Vodárenské nádrže 
a priehrady zásobujúce zavlažovacie systémy sa napĺňajú v čase vyšších prietokov a voda 
je následne využívaná v suchom období. Priehrady s protipovodňovou funkciou kontro-
lujúce prietoky, sú naopak prevádzkované prevažne s malým množstvom permanentne 
zadržiavanej vody, aby v čase vysokých prietokov boli schopné zachytiť čo najväčší objem. 
Vypúšťajú sa čo najskôr, tak aby boli pripravené zachytiť ďalšiu povodňovú vlnu. Plav-
ba vyžaduje nádrže v horných častiach riek, z ktorých sa nadlepšujú prietoky v suchých 
obdobiach. Môžu byť dopĺňané systémami stavidiel a plavebných komôr. Priehrady nad 
hydroelektrárňami vypúšťajú vodu a vyrábajú energiu podľa regionálnych energetických 
potrieb, ktoré môžu varírovať sezónne alebo aj počas 24 hodín (tzv. špičkové elektrárne). 
Špičkové elektrárne sú prevádzkované tak, aby produkovali maximum elektrickej energie 
počas energetických špičiek. V tomto čase sú organizmy pod priehradou vystavované sil-
ným stresom, spôsobenými prívalovou vlnou. Takisto litorálne spoločenstvá v nádrži sú 
nepriaznivo ovplyvňované výrazným kolísaním hladiny, a teda opakovaným vysúšaním 
a zaplavovaním časti brehov. Naproti tomu, tzv.prietočné elektrárne, kde sú prítok a odtok 
z nádrže približne vyrovnané, majú zvyčajne menší negatívny vplyv. 

Rozdiel medzi priehradami je aj v ich veľkosti a konštrukcii. Hať je jednoduchšia a niž-
šia, vzdutie hladiny prehradeného toku je menšie ako pri hrádzi, ktorá je stavebne zlo-
žitejšia, vyššia a hladinu prehradeného toku vzdúva rádovo niekoľkonásobne vyššie ako 
hať. Podľa charakteru vzdutia a doby zdržania, t.j. času potrebného na výmenu objemu 
vody v nádrži rozoznávame zdrže a nádrže. Pri zdržiach sa objem vody v zdrži vymení 
za niekoľko hodín, maximálne v priebehu 4 dní. Pri nádržiach výmena vody nastáva po 
niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch. Príkladom zdrže je Čunovská zdrž na Dunaji, ktorej 
objem sa vymení v priemere po 36 hodinách. Nádržou je Oravská priehrada, pri ktorej sa 
to uskutoční v priemere až po 3 mesiacoch. Významným rozdielom je, že kým v zdržiach 
sa nevytvára letná stratifikácia, nádrže sú, s výnimkou plytkých nádrží s dlhou dobou zdr-
žania, v letnom období výrazne stratifikované. Stratifikácia však nezávisí len od hĺbky, ale 
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aj od turbulencie hladiny pod vplyvom vetra. Všeobecne platí, že kým zdrže sú de facto iba 
rozšíreným korytom rieky, nádrže predstavujú ekosystém podobný, nie však identický, 
s ekosystémom prirodzených jazier.

Zdrže 

Zdrže ovplyvňujú pôvodné oživenie tokumenej. Nad vyššími haťami, najmä v tokoch 
s menším spádom, môžu vznikať dlhé zdrže. V nich sú životné podmienky podobné toku 
pred vybudovaní zdrže. Rýchlosť prúdu sa mení len nepatrne, usadzovanie plavenín 
a splavenín je malé, charakter bentosu sa prakticky nezmení a planktón sa ešte nevytvára. 
V zdržiach môže nastať zmena osídlenia v podobe posunu zóny (rybieho pásma) o jeden 
stupeň smerom k nižšiemu pásmu, napríklad zo zóny horského potoka (pásma pstruha) 
na zónu podhorského potoka alebo rieky (pásmo mreny). 

Nádrže

Nádrže sú umelým ekosystémom, ktorý je prechodom medzi riekou a jazerom. Na rozdiel 
od jazier, ktoré sú zvyčajne batymetricky symetrické, s najväčími hĺbkami uprostred a vý-
tokom z povrchových vrstiev vody, nádrže sú hĺbkovo asymetrické, s najväčšou hĺbkou za 
hrádzou a výtokom prevažne z hypolimnia. Jazerá majú vytvorený litorál, pri nádržiach 
však litorál zvyčajne chýba, alebo je len úzky. Významný rozdiel je aj v hydrologickom re-
žime, pretože nádrže sa vyznačujú značným sezónnym a denným rozkyvom hladín (a ob-
jemu). Na rozdiel od jazier nádrže sa oveľa rýchlejšie zapĺňajú sedimentami a preto ich 
trvanie môže byť len krátke. Biota nádrží sa líši od bioty toku. Vytvára sa planktón, ben-
tos má iný charakter. Po naplnení nádrže nastáva výrazná zmena fauny. Bentos spočiatku 
pozostáva zo zvyškov suchozemskej (terestrickej) a semiterestrickej fauny, spolu s prú-
domilnými druhmi z prehradeného toku. Po niekoľkých týždňoch až mesiacoch miznú 
prúdomilné druhy a terestrické zložky fauny a rozvíjajú sa populácie druhov stojatých 
vôd (limnofilné podenky, bzdochy, vážky, chrobáky, potočníky, z pakomárov Chironomini). 

Nádrže majú vplyv na vodný tok nad nádržou (menší), aj pod ňou (výraznejší). Miera 
ovplyvnenia a vyvolaných zmien záleží od viacerých faktorov. Z najdôležitejších treba spo-
menúť charakter nádrže, jej hĺbku, rozlohu, fluktuáciu hladiny a dobu zdržania, lesnatosť 
územia, hustotu osídlenia povodia nádrže, poľnohospodárstvo a priemyselnú výrobu, kto-
ré synergicky ovplyvňujú hydrologický režim a kvalitu vody prítokov nádrže a v samotnej 
nádrži.

Ovplyvnenie prítokov nádrže sa týka najmä zloženia rybej populácie. Z nádrže do toku 
trvalo alebo periodicky migrujú niektoré druhy rýb (za potravou, na neres alebo v dôsled-
ku zhoršenia životných podmienok v nádrži), takže pôvodné rybie spoločenstvo toku sa 
kvantitatívne a aj kvalitatívne mení. Vyvolané zmeny môžu mať stály charakter. Značný 
vplyv na ichtyocenózy prítokov nádrže môžu mať introdukované, exotické, alebo aj pô-
vodné, ale predtým v danom povodí sa nevyskytujúce druhy rýb. Zmeny spoločenstiev rýb 
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môžu na princípe trofických kaskád, vyvolať zmeny aj v celom ekosystéme. 

Veľmi rôznorodé je ovplyvnenie toku pod nádržou. Jej vplyv možno v extrémnych prípa-
doch zaznamenať i na miestach vzdialených viac než 100 km po prúde. Ide o rad zmien 
fyzikálnych a chemických parametrov, najmä prietokov, teplotného režimu, režimu pla-
venín a splavenín, v dôsledku čoho sa mení aj charakter bioty príslušného toku. Okrem 
toho priehrady vytvárajú prekážku pre migráciu rýb. Priehrady a najmä série priehrad, 
likvidujú riečne kontinuum – narúšajú poprúdový i protiprúdový transport látok a ener-
gie, ktoré sú základom fungovania riečneho ekosystému. Priehrada mení prietok a prúd 
na určitom úseku pod ňou. Séria väčších priehrad (kaskáda, napr. Vážske kaskády) úplne 
mení prirodzený hydrologický režim (režim prietokov). Redukujú záplavy, čím sa stráca 
kontakt rieky s nivou. V suchých a teplých oblastiach sa z nádrží stráca veľké množstvo 
vody vyparovaním, čo prispieva k redukovaniu prietokov. Stresy z veľkých denných vý-
kyvov pod energeticky využívanými nádržami redukujú spoločenstvo len na malý počet 
adaptabilných druhov (napr. niektoré riasy, pijavice, máloštetinavce, predožiabré ulitníky, 
nezmary a iné). 

Množstvo transportovaných plavenín a splavenín je pod nádržou znížené. Tie sedimentu-
jú v nádrži, čo vedie k postupnému zmenšovaniu jej objemu. Na priehrade pri meste Cali 
v Kolumbii bol takto už po 12 rokoch zmenšený objem o 80% a to aj napriek intenzívne-
mu a nákladnému bagrovaniu. Podobne zanesené sú napr. Krpelianska a Hričovská nádrž 
na Vážskej kaskáde a Čunovská zdrž na Dunaji pod Bratislavou. Pod nádržou vzniká tzv. 
efekt hladnej vody, spôsobený absenciou prísunu sedimentov z vyšších častí toku, takže 
sa nekompenzuje odnos sedimentov z koryta pod nádržou, preto rieka eroduje vlastné 
dno. Postupne sa zarezáva, odrezávajú a vysúšajú sa zvyšné riečne ramená. Keďže hladiny 
vôd v rieke a podzemných vôd v nive sú spojené, so zarezávaním rieky klesá aj hladina 
podzemných vôd v nive. To má za následok vysychanie pôvodných ekosystémov mäkkých 
lužných lesov a ich nahrádzanie suchomilnejšími formáciami s hlohom, trnkou, šípkou ap., 
ako sa to stalo napr. na strednom toku Váhu okolo Vážskej kaskády.

Zmeny teplotného režimu toku pod nádržami závisia od charakteru nádrže ako aj mater-
ského toku. Pretože teplota veľkého objemu vody v nádrži sa mení pomalšie ako teplota 
vody v pôvodnom toku, sú denné fluktuácie teploty toku pod nádržou redukované alebo 
eliminované. Hlboké nádrže môžu redukovať aj rozpätie sezónnych zmien teploty. Nádrže 
s dostatočnou hĺbkou a dobou zdržania vody sa počas teplých mesiacov teplotne stratifi-
kujú podobne ako jazerá.Vytvára sa povrchová vrstva (epilimnion), ktorá je výrazne tep-
lejšia ako hlbšie ležiace vrstvy vody (hypolimnion). V miernych zemepisných šírkach býva 
voda vypúšťaná z hypolimnia nádrží v letných mesiacoch výrazne chladnejšia oproti nor-
málu, preto trvá vyrovnávanie teplôt na normálnu hodnotu dlhý čas a prebieha na dlhšom 
úseku. V dôsledku toho sa môže zmeniť ichtyocenóza toku pod nádržou o jeden stupeň 
k vyššiemu pásmu. Teplota vody vypúšťanej v zimnom období býva vyššia oproti nor-
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málu. Pohybuje sa okolo 4°C, pretože toto je teplota, pri ktorej voda dosahuje maximálnu 
hustotu. Je to aj teplota vody pri dne hlbších, teplotne stratifikovaných nádrží.Výsledkom 
týchto zmien je redukcia amplitúdy sezónnych výkyvov teplôt. To mení aj biocenózy pod 
nádržou. Zvýšené zimné teploty eliminujú teplotné minimá, ktoré mnohé druhy potrebujú 
na ukončenie diapauzy. Znížené letné teploty zasa neumožňujú dokončiť vývin mnohým 
druhom. Zmeny rastu a vývinu organizmov vedú k strate synchrónnosti vývinových cyk-
lov jednotlivých druhov.

Voda vypúšťaná z hypolimnia, ako je to v prípade energetických nádrží, môže mať, najmä 
v lete, zmenené chemické zloženie. V prvom rade je znížený obsah kyslíka, zvýšený obsah 
iónov železa, mangánu a síry a množstvo baktérií. Známe sú fatálne dôsledky takýchto 
priehrad v trópoch, kde nedochádza k cirkulácii vody v nádrži, pri dne sú permanentne 
vytvorené anoxické podmienky a voda vypúšťaná z hypolimnia vytvára pod priehrada-
mi úseky riek takmer zbavené vyšších foriem života. Tieto problémy sa potom zmierňujú 
umelým prevzdušňovaním alebo budovaním technických prvkov v nádrži, ktoré miešajú 
povrchovú okysličenú vrstvu vody s anoxickou vodou.

Ak sa vypúšťa voda z povrchovej vrstvy (epilimnia), tok pod nádržou môže byť výraz-
ne teplejší oproti jeho pôvodnej teplote. Zelinka a Kubíček (1985) uvádzajú, že v prípade 
nádrží vybudovaných v horských a podhorských regiónoch, sa môže letná teplota vody 
zvýšiť tak, že je znemožnený život pôvodne sa tu vyskytujúceho pstruha a ďalších stude-
nomilných organizmov tohoto pásma. Potrava prinášaná vodou z nádrže podporuje rozvoj 
filtrátorov (hubky, larvy potočníkov rodov Hydropsyche a Polycentropus, larvy Simuliidae), 
ktorých býva obrovské množstvo (až desiatky tisíc jedincov na 1m2 dna).

Veľmi výrazný je vplyv na bezstavovce. Už Spence & Hynes (1971) uvádzajú, že vplyv 
nádrže kontrolujúcej prietoky sa dá porovnať s vplyvom mierneho organického znečis-
tenia. Miznú pošvatky (Plecoptera), rastie podiel niektorých podeniek (rody Baetis a Ca-
enis), iné naopak miznú (rod Stenonema z čeľ. Heptageniidae). Zvýšené množstvo detritu 
a planktónu vyplavovaných z nádrže, podporuje nárast populácií pakomárov (Chironomi-
dae), krv cicajúcej čeľade muškovitých (Simuliidae), chrobákov čeľ. Elmidae a potočníkov 
(Trichoptera) vytvárajúcich siete. Prevaha filtrátorov, hlavne potočníkov tvoriacich siete, 
je jav pozorovaný vo všetkých oblastiach Zeme.

Soldán (1981) zhrnul zmeny v druhovom zložení a abundancii lariev podeniek (Epheme-
roptera) na viac ako 300 sledovaných lokalitách v Československu v blízkosti údolných 
nádrží. Zistil, že po sprevádzkovaní nádrže sa drasticky redukuje druhová diverzita. Aj 
pri relatívne konštantných podmienkach nastáva enormný rozvoj biomasy niekoľkých 
druhov. Spoločenstvo podeniek sa mení len veľmi pomaly. 5–10 rokov od vybudovania 
priehrady sa objavia ďalšie druhy, neskôr už významnejšie prenikanie nových druhov 
nenastáva. Vznikajú teda nové typy biotopov, v prípade riek nížin a pahorkatín biotopy 
„montanizované“ vplyvom studenej vody (v bývalom Československu sa na väčšine prie-
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hrad vypúšťa studená voda z hypolimnia) a zvýšenia rýchlosti prúdu. Takéto biotopy po-
skytujú možnosť disperzie horským druhom. Nové spoločenstvo je však vždy druhovo 
chudobnejšie ako spoločenstvo pôvodné. 

Vystavenie vajíčok mnohých druhov teplotám blízko bodu mrazu a následný rýchly nárast 
teploty sú nevyhnutné pre prerušenie diapauzy. Eliminácia tohto signálu na ukončenie 
diapauzy má katastrofálne dôsledky pre biotu vodného toku. Lehmkuhl (1974) pozoroval 
úsek rieky Saskatchewan ovplyvnený vypúšťaním vody z hypolimnia hlbokej nádrže. Zim-
ná teplota tu bola udržovaná blízko 4 oC, neklesala nižšie a ani nenasledoval nárast teploty. 
Následkom toho bola pôvodná fauna pozostávajúca z 12 radov, 30 čeľadí a 75 druhov re-
dukovaná iba na pakomáre (čeľ. Chironomidae).

Ak hodnotíme vplyv vypúšťanej povrchovej vody z hľadiska zmien v organickom znečis-
tení (saprobite), potom pri čistých tokoch nastáva zhoršenie (zvýšenie obsahu autochtón-
nych organických látok), pri stredne čistých (beta-mezosaprobita) zmeny prakticky ne-
nastávajú, a pri znečistených tokoch sa stav zlepší. To platí iba vtedy, ak je v nádrži aktívna 
kyslíková bilancia. V opačnom prípade môže vzniknúť vyhnívacia nádrž, ktorá má veľmi 
nepriaznivý vplyv na tok pod ňou. Ak je voda vypúšťania z hypolimnia, platí pravidlo, že 
väčšie a hlbšie nádrže na tokoch s horšou kvalitou vody, znižujú organické znečistenie 
toku pod nádržou a naopak.

Veľmi nepriaznivý stav nastáva v prípade nádrží postavených na znečistených úsekoch 
tokov. Sedimenty usadzované v nádrži obsahujú suspendované organické látky, ktorých 
rozkladom sa odčerpáva kyslík. Mechanické prevzdušňovanie vypúšťanej vody je v tomto 
prípade nedostatočné, čo za určitých okolností môže viesť k úhyn rýb v dôsledku nedo-
statku kyslíka. Veľmi nebezpečné je náhle vypustenie nahromadených kalov, napr. pri vyš-
ších vodných stavoch alebo pri čistení (bagrovaní) týchto zdrží. V takomto prípade môže 
nastať katastrofálny úhyn rýb na dlhých úsekoch toku.

V súvislosti s nádržami, malými vodnými elektrárňami, ale i regulačnými úpravami tokov 
je dôležitá problematika zmien prietokov a s tým súvisiacich minimálnych a maximálnych 
prietokov. Zelinka (1983), Zelinka a kol. (1984), Kubíček (1985) sa snažili stanoviť hranicu 
minimálneho biologického prietoku (Qmin.), pri ktorom sa zachováva základná štruk-
túra a funkcia ekosystému. Na terénnych modelových potokoch bolo zistené, že najnižšou 
hranicou je Q355 kedy dochádza k takmer 50% ochudobneniu autotrofnej aj heterotrofnej 
zložky spoločenstva. Zníženie tejto hranice prietoku znamená definitívnu prestavbu spo-
ločenstva a zhoršenie samočistiacej schopnosti vplyvom vyššej sedimentácie, teplotných, 
prúdových a trofických zmien v prostredí. Stanovený minimálny biologický prietok umož-
ňuje, po opätovnom zvýšení prietoku, rýchlu (za niekoľko týždňov) rehabilitáciu celého 
pôvodného spoločenstva. Podmienkou je, aby neboli narušené kolonizačné mechanizmy. 
Ako optimálny biologický prietok bol stanovený Q330, ktorý umožňuje aj prežitie rybej 
obsádky a stačí likvidovať zvyškové znečistenie (Kubíček 1991). 
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Extrémnym prípadom zníženia prietokov je nulový prietok. Vplyv na spoločenstvo vodné-
ho toku závisí od mnohých faktorov – dĺžka trvania nulového prietoku, ročná doba, bio-
logické pomery vlastného toku a jeho prítokov. Spoločenstvo sa po niekoľkohodinovom 
prerušení prietoku môže vrátiť do pôvodného stavu už do 14 dní, po celodennom do 3 až 
4 týždňov, mesačné vysušenie koryta takmer zlikviduje bentické organizmy a regenerácia 
trvá 5 až 6 týždňov. Dlhšie trvajúce vysušenie koryta vyžaduje aspoň 3-mesačnú regene-
ráciu spoločenstva (Kubíček 1988).

Regulačné úpravy tokov

Regulačné úpravy tokov sa robili od nepamäti. Starí Egypťania už pred viac ako 4000 rok-
mi postavili plavebný kanál, ktorým obchádzali pereje na Níle. Sieť kanálov v dĺžke viac 
ako 1000 km v čínskej provincii Sečuan, datovaná do obdobia 250 rokov pr. Kr., rozvádza 
jarné vody z rieky Min, aby zavlažili 200 000 ha pôdy. Korytá riek sa čistili kvôli zlepšeniu 
splavnosti (odstraňovali sa napadané stromy, konáre ap.), budovali sa náhony na vodné 
mlyny, gátre, rybníky. Ako sa zdokonaľovali technické prostriedky, začalo sa aj s náročnej-
šími úpravami väčších riek s cieľom zlepšiť plavebné podmienky. Menšie vodné toky boli 
a sú podrobované tzv. hydromelioračným úpravám. Tie nadobudli v posledných desať-
ročiach obrovské rozmery, takže vznikli mnohokilometrové úseky tokov s úplne novými 
hydrologickými, hydraulickými a následne aj biologickými parametrami. Tento trend bol 
vo všetkých vyspelých krajinách sveta. Napr. v USA bolo v roku 1977 zregulovaných (ka-
nalizovaných) 26 550 km vodných tokov a ďalších 16 090 km bolo na reguláciu navrhova-
ných. V Českej republike vykazuje známky úpravy toku 28,4% dĺžky riečnej siete. Z útva-
rov povrchových vôd vyčlenených na základe legislatívy EÚ je 54% klasifikovaných ako 
silno ovplyvnené (Němec, Hladný et al. 2006). Podľa údajov Správy o vodnom hospodár-
stve v Slovenskej republike v roku 2008, bola dĺžka tokov v správe vodného hospodárstva 
38 217 km. Z toho upravených tokov bolo 8208,9 km a dĺžka vodohospodársky význam-
ných a vodárenských tokov (t. j. hraničných vodných tokov, vodárenských tokov, vodných 
tokov s plavebným využitím, vodných tokov s významným odberom vody pre priemysel 
a poľnohospodárstvo, vodných tokov využívaných na iné účely) predstavovala 11850 km. 
Ochranné hrádze boli vybudované v dĺžke 3 135,2 km. Pre zlepšenie vodohospodárskych 
pomerov na poľnohospodárskej pôde sa v ostatných desaťročiach vybudovalo 7 086 km 
závlahových a odvodňovacích kanálov. 

Regulačné úpravy tokov sa vykonávajú z rôznych dôvodov. Účelom úprav vodných tokov 
sú najmä úprava odtokových pomerov (zahŕňajúca protipovodňovú ochranu územia a ob-
jektov a zabránenie záplav), úprava režimu podzemnej vody pozdĺž toku, úprava a vyu-
žitie pozemkov pozdĺž toku, vyústenie odvodňovacích zariadení, kanalizácie, stabilizácia 
koryta v priečnom i pozdĺžnom smere, obmedzenie erózie a sedimentácie v toku, odbery 
vody pre vodárenské, závlahové, priemyselné, rybnikárske, rekreačné a iné zariadenia, 
kríženie a súbehy s komunikáciami a s vedeniami, urbanizácia územia, riešenie hygienic-
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kých závad, asanačné opatrenia, energetické využitie toku, ťažba nerastov a surovín.

Z ekologického hľadiska rozlišujeme tieto základné typy hydromelioračných úprav tokov 
Lellák & Kubíček 1991):

1. Zaklenutie toku. Je to úplné prekrytie toku do prefabrikovaných profilov, rúr a pod. 
Toto riešenie je najnevhodnejšie. Absencia svetla vylučuje existenciu zelených orga-
nizmov. Chýba komunikácia s hyporeálom a prepojenie na podzemné vody. Hladký 
povrch dna a malý prietok sú nevhodné pre rozvoj širšieho spektra organizmov vrá-
tane rýb. V prípade znečisteného toku má dlhý kanalizovaný úsek menšiu samočis-
tiacu schopnosť než pôvodný.

2. Tvrdé opevnenie celého koryta. Nezávisle od materiálu (panely, betón, plné tvár-
nice, špárovaná dlažba a i.) je aj v tomto prípade komunikácia so zvodneným podlo-
žím prerušená. Charakter substrátu poskytuje existenčné podmienky len niektorým 
hydrobiontom. Kubíček et al. (1993) zistili viac ako trojnásobný úbytok druhov zo-
obentosu v panelových korytách, bez ohľadu na prietok. V priebehu roka dominu-
jú iba dvojkrídlovce ako larvy pakomárov, muškovitých a z podeniek larvy druhov 
z rodu Baetis. V betónovom koryte je pri rovnakom spáde rýchlosť prúdenia takmer 
päťkrát vyššia ako v prirodzenom kamenitom koryte. Likvidácia brehových poras-
tov umožňuje silnú svetelnú expozíciu, zvyšuje teplotu vody a výpar. Podľa trofických 
zásob (možnosť splachov z okolia) sa zvyšuje primárna produkcia nárastov (makro-
fyty nemôžu zakoreniť) a niektorých ich konzumentov. Pretože chýbajú konzumenty 
vyšších trofických článkov, vrátane rýb, môžu sa niektoré skupiny organizmov prem-
nožiť. Samočistiaca schopnosť takého toku je o niekoľko desiatok percent nižšia.

3. Úprava kamennou rovnaninou alebo iným prírodným materiálom. Takáta úpra-
va sa už viac blíži prírodným pomerom. Ponechaný substrát dna a vhodné brehové 
opevnenie umožňujú základné ekologické väzby toku s okolím a poskytujú dostatok 
podmienok pre existenciu rôznorodého spoločenstva. Členitejší substrát s väčšou 
styčnou plochou s vodou a bohatá biocenóza podporujú samočistiacu schopnosť 
toku. Nevýhodou je veľká svetelná expozícia a bezprostredný prísun splachov z oko-
lia. Aj takáto úprava výrazne mení pôvodné spoločenstvo. Derka (1998) zistil po 
šiestich rokoch od regulácie podhorskej riečky voľne kladeným lomovým kameňom 
50% redukciu počtu druhov podeniek oproti neregulovanému úseku. Po ďalších 
dvoch rokov sa počet druhov zvýšil, avšak dominacia druhov bola zmenená, v po-
rovnaní s pôvodným úsekom dominovali ubikvisti.

4. Úprava toku blízka prírodným podmienkam. Čiastočná úprava toku maximál-
ne rešpektuje pôvodný asymetrický profil koryta. Cieľom je iba spevnenie najviac 
ohrozených častí brehu kameňom, polovegetačnými tvárnicami a pod. Počíta sa 
s ponechaním alebo znovuvysadením brehových porastov. Tento spôsob úpravy sa 
najviac blíži prírodnému charakteru toku. Je tu optimálny teplotný a svetelný režim 
a splachy z okolia zadržuje vegetačná bariéra. Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj 
vegetačné spevnenie brehovej časti koryta vŕbou alebo výsadbou iných drevín alebo 
kombinované biotechnické opevnenie. 

Pri úprave toku sú dôležité tvar a veľkosť priečneho profilu koryta tak, aby bola zabez-
pečená dostatočná hĺbka vody i pri malých prietokoch a členitosť dna a brehov, potreb-
né pre optimálne fungovanie ekosystému. Ešte náročnejšia je voľba pozdĺžneho profilu 
toku.
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Regulačné úpravy tokov prinášajú popri nesporných pozitívach (ochrana pozemkov, ko-
munikácií, sídel, ap.) aj množstvo environmentálnych problémov. Pri regulačných úpra-
vach tokov sa menia niektoré dôležité prvky systému toku:

Substrát

Skladba dna je podmienená geologickým podložím a hydrologickými a hydraulickými pa-
rametrami toku. Substrát výrazne determinuje zloženie bentického spoločenstva. Charak-
ter riečnych sedimentov sa od prameňa k ústiu postupne mení. Veľkosť častíc substrátu 
smerom po toku klesá. V prudko tečúcich tokoch prevláda kamenité dno so štrkopiesko-
vými usadeninami, v mierne tečúcich vodách dominujú štrkopieskové a pieskovité usade-
niny a v pomaly tečúcich tokoch pieskovité až pieskovito-bahnité sedimenty. Abundanciu 
a biomasu bentosu zvyšujú porasty machov a makrofytov.

Napadané konáre a celé kmene sú dôležitým substrátom v horných partiách tokov v za-
lesnených oblastiach, kde 25–50 % dna tvorí drevo alebo z neho odvodený habitat. Veľmi 
dôležité je aj v nížinných tokoch, kde 70% dna i viac tvorí nestabilný piesok a drevo je 
jediným stabilným substrátom. Tam kde sa nížinné rieky vylievajú počas záplav do le-
sov, je drevo dôležitou, sezónne dostupnou súčasťou habitatu. Bolo zistené, že v nížinnom 
toku tvoril bentos obývajúci ponorené konáre a kmene stromov viac ako polovicu celkovej 
biomasy bentosu a hoci piesok pokrýval 70–80 % plochy dna, iba menšiu časť celkovej 
biomasy tvoril bentos obývajúci piesočnatý substrát. Na život v extrémne nestabilnom 

Obr. 29: Čiastočné zaklenutie toku (Gidra v Budmericiach). Foto: Eva Bulánková
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prostredí piesočnatých substrátov je adaptovaných len pomerne málo organizmov. Z tzv. 
meiofauny, definovanej ako organizmy menšie ako 0,5 mm, ktoré žijú v priestoroch medzi 
jednotlivými čiastočkami piesku, sú to vírniky, máloštetinavce, prvé instary pakomárov, 
Nematoda a Copepoda. Z makrozoobentosu tu nachádzame najčastejšie larvy dvojkríd-
lovcov (pakomáre), máloštetinavce, niektoré druhy podeniek. Často ide (najmä u nás) 
o druhy veľmi vzácne. Lokálne obmedzené drobné úpravy koryta (napr. spevnenie bre-
hov lomovým kameňom) môžu v takýchto tokoch pôsobiť kladne (najmä v tokoch kde 
je nedostatok prirodzeného substrátu kmeňov a konárov), pretože vytvárajú ostrovčeky 
stabilného substrátu, na ktoré je viazané množstvo druhov. 

Prirodzené dno poskytuje optimálne životné podmienky bentickým organizmom. Násled-
kom úpravy koryta materiálom odlišnej kvality ako je pôvodný substrát (s čím je zvyčaj-
ne spojená aj zmena pozdĺžneho a priečneho profilu a likvidácia brehových porastov), je 
nahradenie pôvodných, pestrých spoločenstiev spoločenstvami nepôvodnými. Zvyčajne 
v nich prevládnu na úkor pôvodných druhov menej náročné, oportunistické druhy. Prí-
kladom môže byť opevnenie brehov nížinnej rieky lomovým kameňom (Dunaj, Morava), 
ktorý stabilizuje brehy, čím zároveň zredukuje laterálnu eróziu. To má za následok zánik 
pôvodných biotopov, napr. kolmých hlinitých brehov v riečnych meandroch, na ktoré sú 
viazaní mnohí špecialisti. Nad vodou sú to brehule, včeláriky, samotárske blanokrídlovce, 
pod vodou napr. larvy vzácnych podeniek Palingenia longicauda. Najdrastickejší spôsob 
úpravy je vybetónovanie koryta alebo jeho prevedenie do betónových prefabrikátov. V ta-
kýchto tokoch môže trvalo žiť len malé množstvo oportunistických druhov. Okrem toho, 

Obr. 30: Tvrdé opevnenie celého koryta (potok v Lipanoch). Foto: Eva Bulánková
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že takýto substrát neposkytuje habituálne podmienky pôvodným druhom, znemožňuje aj 
migráciu do hyporeálu. Na základe týchto skutočností nie je ťažké predstaviť si aj násled-
ky takýchto úprav pre metabolizmus toku.

Vertikálna a pozdĺžna diverzita koryta

Striedanie plytších a hlbších častí je dôležité najmä v čase nízkych prietokov, kedy priehl-
beniny na dne poskytujú útočiská rôznym organizmom (napr. rybám). Súčasne sa zvyšuje 
turbulentné prúdenie. Dobre je známy prípad Ipľa. Ten je, vďaka minimálnej lesnatosti 
povodia, riekou s najväščím kolísaním prietokov počas roka. Pred reguláciou bol známy 
okrem iného aj bohatým výskytom veľkých sumcov. V čase nízkych prietokov slúžili hlbo-
ké priehlbeniny v dne ako útočištia (refúgiá) rýb. Po zregulovaní toku a s tým spojenou 
likvidáciou vertikálnej členitosti dna, tieto refúgiá zanikli. Dnes je koryto v zregulovanom 
úseku monotónne, v čase nízkych prietokov sa dá prebrodiť. Zanikli podmienky pre exis-
tenciu väčších, hospodársky cenných druhov rýb. Namiesto toho prevládajú nenáročné 
biele ryby.

Striedanie úsekov s pomaly tečúcou vodou s úsekmi s rýchlo tečúcou vodou spestruje spo-
ločenstvá. Jedným z dôvodou je, že organizmy sú adaptované na rôznu rýchlosť prúdu. 
Rôzna rýchlosť prúdu vediek aj k rôznorodej skladbe substrátu dna. Rôzne druhy prefe-

Obr. 31: Úprava toku blízka prírodným podmienkam (Biela voda v Bielovodskej doline): Foto: Eva Bulánková
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rujú rôzny substrát. V rýchlejšom prúde sa aj zvyšuje turbulentné prúdenie, čo prispieva 
k lepšiemu nasýteniu vody kyslíkom.

Trasa koryta

Odstránenie meandrov a napriamenie koryta tokov s určitým spádom má za následok 
zmenu korytotvorných procesov. Laterálna erózia je nahradená vertikálnou, s tým je spo-
jené zahlbovanie koryta, znižovanie hladiny podzemných vôd, odrezávanie zvyšných ra-
mien, teda celkové vysychanie nivy. Pôvodne pestré habitaty toku sú uniformizované, na 
čo nadväzuje uniformizovanie spoločenstiev organizmov, a teda aj zníženie biologickej 
diverzity.

U tokov s veľmi malým spádom nemusí viesť napriamenie koryta k vážnejším zmenám 
v biocenózach samotného toku. Ide o simuláciu prirodzeného odrezávania meandrov, čo 
je súčasťou vývoja meandrujúcej rieky. Príkladom môžu byť bohato oživené odvodňova-
cie kanály Žitného ostrova alebo Dunajskej delty. Negatívom je v tomto prípade najmä 
skrátenie trasy koryta, a teda zmenšenie plochy vodného biotopu a obvykle aj zabránenie 
vytvárania ďalších (mladých) meandrov.

Brehové porasty

Brehové porasty plnia niekoľko významných funkcií. Najmä v horných úsekoch sú hlav-
ným zdrojom potravy (energie) pre organizmy vodného toku, keďže toky nižších rádov 
sú závislé na prísune alochtónneho organického materiálu. Náletový hmyz a hmyz padajú-
ci z porastov predstavuje významnú zložku potravy rýb. Bentické organizmy sú najlepšie 
prispôsobené na spracovanie materiálu z pôvodných druhov brehových porastov. Rýchlo 
sa rozkladá napríklad lístie jelší, javorov a vŕb, pomaly ihličie. Alochtónny detrit je akýmsi 
palivom v motore ekosystému horných úsekov vodných tokov. Dôležité je jeho množstvo 
a kvalita. Organické látky, ktoré sa dostanú do tokov v horných partiách povodí, sú z veľkej 
časti transportované po prúde do nižších úsekov. Takto prísun organickej hmoty z hor-
ných tokov do riečok stredných veľkostí, v ktorých už participujú aj riasy a zakorenené 
cievnaté rastliny, závisí od prísunu organickej hmoty zo súše do horných tokov.

Brehové porasty plnia významnú mikroklimatickú funkciu. Zatieňujú tok, znižujú teplo-
tu vody a rozsah oslnenia koryta, čím redukujú primárnu produkciu. Táto funkcia je veľmi 
dôležitá, pretože najmä v horných úsekoch tokov procesy prebiehajú prirodzene v pod-
mienkach úplného alebo čiastočného zatienenia. Ak sa odstránia brehové porasty, zníži 
sa množstvo alochtónneho detritu, zmenia sa teplotné pomery a zvýši sa produkcia rias. 
Nastane radikálna prestavba trofických vzťahov. Pôvodné druhy sú vytláčané ruderálny-
mi, oportunistickými druhmi. Znižuje sa množstvo a zvyšuje sa spotreba vylúhovaných 
organických látok, ktoré by za normálnych okolností boli transportované po prúde do niž-
ších úsekov. Brehové porasty súčasne vyrovnávajú rozdiely teplôt v priebehu dňa, znižujú 
prúdenie vzduchu v prízemnej vrstve a zvyšujú vlhkosť na okolitých plochách. Zatienením 
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znižujú výpar z vodnej hladiny a zabraňujú prehrievaniu vody.

Významnú úlohu majú predovšetkým v menších tokoch prirodzené hate zo zvyškov po-
brežnej vegetácie, ktoré spomaľujú odtok. Znižuje sa tak transport organickej hmoty, 
rýchlosť prúdu, zvyšuje sa diverzita mikrohabitatov. Pri ich umelom odstránení zo 170 m 
úseku toku 2. rádu vzrástol export organickej hmoty až o 53 % a výrazne sa urýchlila pôd-
na erózia. Ich význam ako aj význam ostatných retenčných štruktúr vodného toku (napr. 
periodicky vysúšaných častí koryta) je zrejmý z faktu, že 80% ročného vkladu alochtónnej 
organickej hmoty sa v miernom pásme dostáva do tokov počas dvoch jesenných mesiacov, 
kedy opadáva lístie zo stromov. Retenčné štruktúry vodného toku teda udržujú a distri-
bujú organickú hmotu v pozdĺžnom profile toku dostatočne dlho, aby mohla byť využitá 
organizmami. Pre vodné organizmy sú, okrem odumretých zvyškov brehových porastov, 
dôležité do vody voľne visiace korene pobrežných stromov. Tie predstavujú akési verti-
kálne rozšírenie dna a retenčnú štruktúru zachytávajúcu hlavne hrubý detrit. Osídľuje 
ich pestré spoločenstvo organizmov, z ktorých mnohé sú viazané najmä na toto postredie 
(napr. larvy vážok rodu Calopteryx).

Brehové porasty poskytujú vhodné podmienky vodným i suchozemským organizmom 
(vrátane mnohých ohrozených druhov) a prispievajú tak k zvyšovaniu druhovej diverzity 
v krajine. Počet hniezdiacich druhov vtákov viazaných na brehové porasty je oproti po-
rovnateľným vodným tokom bez brehových porastov vyšší približne 3,5 – 4,6-krát, rýb 
1,5-krát, ale biomasa rýb je vyššia až 14-krát (Stanovská 1987).

Tok s priľahlými brehovými porastami slúži ako biokoridor pre mnohé migrujúce orga-
nizmy a súčasne plní funkciu bariéry zabraňujúcej šíreniu niektorých iných organizmov, 
čo je významné najmä v prípade chorôb a škodcov.

Filtračná funkcia. Brehové porasty zachytávajú nespotrebované živiny, zvyšky biocídov 
a iné látky vyplavované zo susedných suchozemských plôch. Tvoria tak prirodzenú barié-
ru, ktorá zabraňuje prenikaniu znečisťujúcich látok do toku. Táto funkcia je významná naj-
mä v intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine. Filtračný efekt závisí od viacerých 
parametrov. K najdôležitejším patrí sklon susedných plôch, šírka brehového porastu, jeho 
floristické zloženie, vertikálna štruktúra a pokryvnosť bylinného poschodia. Samočistiaca 
schopnosť tokov s prirodzenou brehovou vegetáciou je asi 5-krát vyššia ako tokov regulo-
vaných a nedostatočne osadených drevinami (Stanovská 1987).

Protierózna funkcia. Brehové porasty znižujú riziko vodnej i veternej erózie a spevňujú 
brehy.

Stručná história modifikácie riečnych systémov

Ľudský vplyv na ekosystémy vodných tokov začal v období, kedy sa ľudia z lovcov a zbe-
račov premenili na usadených poľnohospodárov. Zmeny krajiny spojené s odlesňovaním 
a jej premenou na ornú pôdu a pasienky mali nepochybne vplyv na riečne ekosystémy. 
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Prvé priame zásahy do vodných tokov robili ľudia určite ešte v časoch, z ktorých sa nám 
nezachovali žiadne písomné záznamy. Až do pomerne nedávnej doby sa regulácie vodných 
tokov týkali len nemnohých oblastí Zeme. V Európe boli rozmery a technológie regulácií 
vodných tokov mierne až približne do roku 1750, kedy začiatok priemyselnej revolúcie 
a vedecký pokrok vytvorili podmienky pre výraznejšie zásahy. Petts et al. (1989) rozozná-
vajú 4 etapy regulácií vodných tokov:

1. etapa (1750–1900) znamená regulácie väčšiny veľkých európskych riek, zamerané na 
zlepšenie splavnosti, protipovodňovú ochranu a využívanie inundačného územia riečnych 
nív. Napríklad Tisa stratila odhadom 12,5 milióna hektárov mokradí v inundačnom území 
a jej dĺžka sa skrátila o 340 km.

2. etapa (1900–1940) je v znamení rozvoja technológií umožňujúcich budovanie veľkých 
priehrad. Prvé veľké priehrady sú budované v Severnej Amerike, Európe a juhovýchodnej 
Ázii.

Počas 3. etapy (1950–1980) sa v celom svete buduje množstvo priehrad. Koncom 70. ro-
kov sa v Severnej Amerike ročne dokončuje viac ako 200 priehrad s výškou hrádze nad 15 
metrov, celosvetovo je to približne 700 takýchto priehrad ročne. 

V období 4. etapy (od r. 1980 do súčasnosti) sa tempo výstavby priehrad spomalilo na 
okolo 500 ročne. Miesta najvhodnejšie na stavbu boli v mnohých oblastiach využité a vý-
stavba sa preto posúva smerom k horným partiám riek. V USA (okrem Aljašky) ostalo 
iba 51 riek dlhších ako 100 km nezregulovaných v úseku od prameňa po hlavný prítok. 
Pokračuje sa ale s výstavbou veľkých priehrad v oblastiach doteraz veľmi málo zasiahnu-
tých, ako sú veľké rieky na ďalekom severe Ameriky, Južná Amerika, subsaharská Afrika 
a niektoré časti Ázie. Výroba elektrickej energie v hydroelektrárňach vzrástla v Latinskej 
Amerike a Karibskej oblasti v rokoch 1970–1990 zhruba 5-krát.Vodné elektrárne tu pro-
dukujú viac ako 2/3 elektrickej energie. Odhady pritom hovoria, že je tu využitých len 14% 
technicky využiteľného potenciálu. Množstvo nedotknutých riek zostáva ešte na Aljaške, 
ďalekom severe Kanady a Ruska. Hoci sú priehrady asi najnápadnejším ľudským zásahom, 
riečne systémy sú vystavené mnohým ďalším tlakom. Odber vody na závlahy, pre potreby 
priemyslu, energetiky, presun vody medzi povodiami redukujú riečne toky a menia ich 
habitaty. Znečistenie z priemyslu, sídel a poľnohospodárstva je závažným problémom 
v Európe a Severnej Amerike. Tu bolo počas posledných desaťročí zredukované, naopak, 
v krajinách tretieho sveta sa stáva stále vážnejším problémom. Zavlečenie nepôvodných 
druhov organizmov spôsobuje v mnohých oblastiach zmeny druhového zloženia.Očakáva-
né klimatické zmeny v 21. storočí už nebudú predstavovať iba diaľkový prenos emisií, ale 
aj zmeny teplotného a zrážkového režimu, ktoré ovplyvnia mnohé riečne systémy.

Zelinka a Kubíček (1985) uvádzajú ako najzávažnejšie negatívne prejavy regulačných 
úprav tokov najmä:
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1. Napriamovanie dlhých úsekov tokov, zrýchľovanie odtoku a zmenšovanie celkovej 
zásoby vody v toku a v podzemí.

2. Predimenzované profily koryta, kde dochádza často k minimálnym prietokom pri 
nepatrnej hĺbke vody, niekedy sa dokonca všetka voda stráca.

3. Výraznejšia kulminácia povodňových vĺn v dolnom úseku toku pod jeho regulova-
nou časťou.

4. Zníženie samočistiacej kapacity toku, umocnené často tvrdým opevnením celého ko-
ryta.

5. Likvidácia brehových porastov.
6. Znížená produkcia rýb až ich absencia pre nedostatok úkrytov, potravy, neresísk 

a pre ďalšie nevyhovujúce existenčné podmienky (napr. silné a trvalé prúdenie, vy-
soké stupne, minimálna hĺbka).

Najdôležitejšie parametre riečneho koryta ovplyvňujúce populácie rýb sú podľa Luska 
a Halačku (1993) tieto:
1. Pozdĺžna a priečna diverzita – je dôležitá diverzita mikrohabitatov, vyhovujúcich 

ekologickým nárokom rôznych druhov rýb (prúdy, prahy, tíšiny, pomaly tečúce úse-
ky, plytčiny, hlbočiny, zátočiny, ramená atď).

2. Heterogenita a granulácia substrátu dna (štrk, kamene, balvany, piesok, nánosy de-
tritu, bahno, organické substráty).

3. Stabilita dna – hoci je dno dynamickým prvkom, je potrebná istá úroveň stability, 
vyžadovaná rybami.

Najvýznamnejšie environmentálne dôsledky výstavby zdrží, nádrží, a regulačných úprav 
tokov komplexne sumarizuje Lisický (1991):
1. Priestorová homogenizácia vodného telesa (najčastejšie vodného toku). Na-

miesto reťazca rôznorodých pestrých biotopov vzniká z rôznych dôvodov (bezpeč-
nosť, úspory, pohodlnosť, ekologická negramotnosť) jednotné, napriamené, tvrdo 
opevnené koryto s nečlenenou brehovou líniou, vylúčením plytčín, likvidáciou strie-
davo zatápaných a obnažovaných plôch, bez pobrežnej lavice s litorálnou vegetáciou 
a s ďalšími okypteniami. Dôsledkom takejto úpravy koryta je monotónnosť prúde-
nia, chýba striedanie prúdivých a pomalších úsekov, úkryty s pomalším prúdením. 
To vyvolá prudké ochudobnenie druhového zloženia biocenózy. Vymiznú špecializo-
vané a náročné druhy, rozmnožia sa ubikvisty a burinné druhy.

2. Časová homogenizácia. Vodná nádrž, aj v prípade, že to nie je jej hlavné poslanie, 
vyrovnáva prietoky. Vylúčenie povodňovej dynamiky z inundácie, často spojené so 
znemožnenou laterálnou eróziou, spúšťa mechanizmus sukcesie, ktorá v konečnom 
dôsledku zlikviduje iniciálne, pionierske štádiá, typické pre lužnú krajinu. Ak sa vod-
ný režim stabilizuje tak, že ani plytké bočné ramená v priebehu roka nevysychajú, 
strácajú sa typické lužné rastliny (napr. truskavec – Hippuris vulgaris). Zmeneným 
neprirodzeným režimom záplav, alebo ich vylúčením, prichádza lužný les o množ-
stvo živín a fytofilné ryby (šťuka, kapor, lieň, sumec) o miesta na neresenie. To sa 
prejaví na produkcii biomasy celého ekosystému. 

3. Destabilizácia koryta. Vo veľkých nádržiach sedimentujú plaveniny a zastavuje sa 
pohyb splavenín. Energia, ktorá bola potrebná na ich transport je teraz k dispozí-
cii a na úseku toku pod nádržou potom vzniká efekt „hladnej vody“. Rieka získava 
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chýbajúci materiál eróziou vlastného koryta a zahlbuje sa. Drénuje okolitú krajinu, 
hladina podzemných vôd klesá, priľahlé územie trpí nedostatkom vody, ramená vy-
sychajú. Situáciu možno riešiť zmenšením spádu pod priehradou, ak sa však nepre-
dĺži tok, odsúva sa problém k najbližšiemu stupňu na rieke. Predĺžiť tok v danom 
priestore však možno iba meandrovaním, čo môže byť komplikované, ak bola už 
predtým inundácia zúžená ohrádzovaním. Situácia sa dá riešiť aj umiestnením zdrs-
ňujúcich prvkov na dno, ktoré zabraňujú odnosu štrku alebo sypaním štrku bagro-
vaného v priehradách do tokov pod nimi, ako sa to robí v Nemecku na Rýne. Znížená 
rýchlosť prúdu v nádrži vyvoláva aj ďalšie neprirodzené riešenie – snahu zaústiť 
prítoky rieky až pod stupeň, pretože majú schopnosť vytvárať si vlastnými splaveni-
nami v nádrži deltu a odtláčať prúdnicu hlavného toku k náprotivnému brehu a ero-
dovať ho. 

4. Rozbitie systému rieky a jej ramien. Odrezávanie bočných vôd od hlavného kory-
ta, najprv na hornom a potom aj na dolnom konci, sa deje na všetkých regulovaných 
riekach. Na menších riekach býva motivované intenzifikáciou využívania krajiny, na 
veľkých riekach sústredením prietokov pre plavbu v hlavnom koryte. Tento zásah 
vedie k zvýšeniu povodňového nebezpečenstva najmä na dolných tokoch, u veľkých 
riek sa po odstavení ramien výrazne ochudobní druhové bohatstvo rýb. Ich biomasa 
je v ramenách až desaťnásobne vyššia ako v hlavnom toku a mnohé ryby zvyknú mig-
rovať z rieky do ramien a naopak (podustva, hrúz, boleň, pleskáče, ostriež, belička, 
plotica a ďalšie). V ramenách komunikujúcich s tokom býva nielen viac druhov rýb, 
ale aj väčší podiel vzácnych druhov. Ramená sú radikálne oddelené pri derivačnom 
type vodných diel. Tie síce môžu zachovať ramennú sústavu, ale pretože sa v býva-
lom koryte ponecháva len zlomok pôvodného prietoku (tzv. sanačný prietok), spo-
jenie je definitívne prerušené. Ramená potom zvyčajne postupne zazemňujú a zani-
kajú (často za výrazného prispenia človeka), alebo sa ich charakteristiky unifikujú 
prepojením a napájaním z derivačného kanála. Trvale pomalým a malým prietokom 
nastáva kolmatácia a melioračný účinok ramien sa obmedzí na úzky pobrežný pruh 
bývalého lužného lesa. Lepšia je situácia, ak v dne ramien existujú vývery podzem-
nej vody, stekajúcej pod povrchom z okolitej vyššie položenej krajiny.

5. Úplná likvidácia inundácie riečnymi stupňami. Zánik ramien vnútrozemskej del-
ty zaplavením (v prípade, že tok je prehradený pod ňou), alebo vysušením, ak prie-
hrada je nad ňou. Zvyšky ramien za hranicou zavzdutej inundácie za môžu zachovať 
dotáciou vody, ale majú nepôvodný charakter. Je to atrapa lužného ekosystému. Ak 
bývalá inundácia predstavuje najnižšie miesto v krajine, dotujú tieto ramená bývalé 
prítoky vzdutej rieky, ktoré nimi pretekajú až po najbližší stupeň, kde môžu zaústiť. 
Iný spôsob je odber vody zo vzdutej hladiny v rieke a napúšťanie zvyškov ramien 
samospádom. Skúsenosti z takýchto riešení na hornom Rýne a rakúskom úseku 
Dunaja ukázali, že dynamika pôvodného lužného ekosystému sa takto zlikvidovala 
a vznikol jednotný monotónny odvodený ekosystém. Napriek celoročnému dostatku 
vody sa nepodarilo zabrániť vysychaniu veľkej časti lužného lesa a ústupu citlivých 
pôvodných druhov. 

6. Zmena kvality podzemnej a povrchovej vody.V závislosti od konkrétneho tech-
nického riešenia môžu vodné diela vyvolať zhoršenie kvality vody v nádrži, v jej od-
toku, ako aj v podzemnej vode. Základnou príčinou týchto zmien je zmenená kyslíko-
vá bilancia v nádrži, závislá najmä od rýchlosti prietoku a množstva suspendovaných 
i sedimentovaných organických látok, od rozkladu zatopenej biomasy a produkcie 
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kyslíka v samom vodnom telese. V nádržiach je obmedzená schopnosť nasýtenia 
kyslíkom pri kontakte so vzduchom. Napriek aktívnej kyslíkovej bilancii pri hladine, 
môže najmä v hlbších, teplotne stratifikovaných nádržiach, v hĺbke niekoľkých met-
rov (hypolimnion) dochádzať ku kyslíkovým deficitom. Pri infiltrácii takejto vody 
cez dnové sedimenty sa objavujú komplikácie s využitím podzemnej vody ako pit-
nej, spojené s problémami s rozpúšťaním a vyzrážaním železa a mangánu. Vodné 
dielo môže kvalitu podzemnej vody negatívne ovplyvniť aj tým, že stabilizuje jej hla-
dinu, čím sa ochudobní jej nasycovanie kyslíkom, možné len pri pulzovaní hladiny 
podzemnej vody v substráte. Občasné vystúpenie podzemnej vody až na povrch má 
priaznivý vplyv na pôdu (najmä v lužnom lese), ktorá sa pri zaklesnutí vody pasívne 
obohacuje vzduchom. Nadbytok dusičnanov a fosforečnanov pochádzajúcich z oko-
litej poľnohospodárskej krajiny, alebo z komunálnych odpadových vôd, spôsobuje 
v nádržiach prudký rozvoj biomasy rias a siníc, tzv. vodného kvetu. Ich rozkladom sa 
vyčerpá obsah kyslíka, čo vždy znamená hromadný úhyn rýb. Anaeróbne podmien-
ky podporujú vznik botulotoxínu a sprostredkovane úhyn vodného vtáctva. Problé-
my s eutrofizáciou a zarastaním sú známe aj z melioračných kanálov. Na odstránenie 
premnožených makrofytov sa vysádzajú ázijské bylinožravé ryby. Tie síce likvidujú 
makrofyty, zvýšené množstvo exkrementov však podporuje silný rozvoj rias. Na ich 
likvidáciu možno vysadiť ďalšiu exotickú rybu – tolstolobika. Ten žerie riasy, ale nie 
sinice, ktoré potom obsadia v eutrofizovaných podmienkach aj ekologickú niku uvoľ-
nenú riasami.

7. Problém so zmenami v prúdení a kvantite vody. Vodohospodárske stavby vyvo-
lávajú lokálne a často i regionálne zmeny pôvodného hydrologického režimu. O vy-
rovnávaní, resp. extrémnom kolísaní prietokov a ich dôsledkom pre ekosystém sme 
sa už zmienili. Z ochranárskeho hľadiska je zamokrenie sprevádzajúce napúšťanie 
mnohých priehrad pozitívnym javom. Bohužiaľ, práve tieto zmeny sa zvyknú najdô-
slednejšie odstraňovať. Dôvodmi sú zachovanie bezpečnosti vodného diela, alebo 
zachovanie intenzity využitia poľnohospodárskej krajiny. Nezriedkavými následka-
mi opačného druhu sú zaklesnutie hladiny podzemnej vody a strata vody v krajine. 
Vyvoláva ich zníženie až prerušenie infiltrácie, zmena intenzity alebo smeru prúde-
nia podzemnej vody a zámerný alebo vyvolaný drénový efekt. Tieto javy vystupujú 
obyčajne už počas stavby a následne bývajú korigované len v prípade, ak by vyvolali 
hospodársku škodu (napr. strata na poľnohospodárskej produkcii). Po takomto vy-
sušení krajiny sa často realizuje výstavba komplikovaných a nákladných zavlažova-
cích sústav. 

8. Zdravotnícke problémy (u nás našťastie exotické). Veľké priehrady a rozsiahle 
zavlažovanie spôsobili už nejednu epidémiu. Najznámejšou je masové rozšírenie 
schistosomiázy (bilharziózy) po vybudovaní Asuánskej priehrady v Egypte a nádrže 
Kainji v Ghane na rieke Volta. Vektory parazita spôsobujúceho ochorenie (ulitníky 
rodu Bulimus) dostali nový ideálny priestor na množenie a od čias napustenia nádrží 
trvá intenzívny chemický a menej úspešný biologický boj.

9. Prienik cudzích prvkov. Veľké vodné stavby a im predchádzajúce stavenisko vy-
tvárajú priaznivé podmienky pre prienik cudzích prvkov do narušeného prírodného 
prostredia. Ide najmä o agresívne cudzokrajné druhy rastlín, buriny a synantropné 
živočíchy. Ak sa takýto zásah uskutoční v exkluzívnom prírodnom prostredí (napr. 
národnom parku), treba za takéto cudzie nežiadúce prvky považovať aj intenzívnu 
rekreáciu a pytliactvo (to najmä v rozvojových krajinách Afriky a južnej Ázie). 
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Veľké vodné stavby vyvolávajú okrem environmentálnych aj celý rad ďalších problémov: 
ohrozenie archeologických alebo etnografických hodnôt, sociálne stresy pôvodného oby-
vateľstva (presídľovanie alebo vytváranie bariér), porušovanie ľudských práv v súvislosti 
so záberom pôdy a presídľovaním pôvodného obyvateľstva (známe sú prípady hraničiace 
s jeho genocídou), zvýšenie seizmicity, ohrozenie územia pod priehradou v prípade pre-
trhnutia hrádze atď. 

 Znečisťovanie vodných tokov

Vodné toky (do menšej miery i jazerá) slúžili, a dodnes často slúžia, ako recipienty „od-
padov metabolizmu“ našej civilizácie. Zdroje znečisťovania môžeme podľa miesta vzni-
ku rozdeliť na bodové a plošné. Medzi prvé zaraďujeme napr. vyústenie kanalizácie s ko-
munálnymi odpadovými vodami alebo priemyselné odpadové vody vypúšťané do toku. 
Plošné zdroje znečistenia sú také, ktoré znečisťujú vody na plochách v mierke povodí, 
celých oblastí, prípadne globálne zdroje. Hoci znečistenie môže byť vypúšťané bodovo, 
napr. z komína, znečisťujúce látky sa šíria vzduchom a recipienty znečisťujú plošne vo for-
me znečistených zrážok. Iným zdrojom plošného znečistenia sú napr. splachy z polí, ktoré 
môžu do vodných tokov a jazier prinášať živiny (N, P), pesticídy alebo čiastočky pôdy od-
plavované pôdnou eróziou. Znečisťovanie vodných tokov a jeho vplyv na riečny ekosystém 
je veľmi komplexná problematika, ku ktorej existuje množstvo špecializovanej literatúry. 
Tu si stručne zhrnieme iba najdôležitejšie typy a zdroje znečistenia. 

Najstarším a najrozšírenejším typom znečistenia vôd je znečistenie nadmerným množ-
stvom organických látok. Jeho hlavnými zdrojmi sú splaškové komunálne vody, poľno-
hospodárstvo (úniky živočíšnych fekálií a siláže), odpadové vody z potravinárskeho, pa-
pierenského a textilného priemyslu.

Komunálne odpadové vody sú tvorené najmä odpadovými vodami z domácností. Často 
sa miešajú s priemyselnými odpadovými vodami a vodami z dažďovej kanalizácie. Prie-
myselné odpadové vody môžu mať veľmi rôznorodé zloženie v závislosti od typu výroby, 
z ktorej pochádzajú. Zloženie splaškových vôd z domácností závisí od spôsobu života a ži-
votnej úrovne obyvateľov, produkujúcich tieto vody. V splaškových vodách sa nachádzajú 
nerozpustené látky (piesok, hlina, kúsky papiera, textílii a organických zvyškov potravy 
a výkalov). Obsahujú aj množstvo tukov a povrchovo aktívnych látok (tenzidov a detergen-
tov) z čistiacich a pracích prostriedkov. Významnou zložkou sú aj mikroorganizmy, často 
patogénne, ktoré sa však odstránia takmer úplne pri biologickom čistení. Obsahujú veľké 
množstvo organických látok podliehajúcich mikrobiálnemu rozkladu, vtedy ich označu-
jeme ako hnilobné odpadové vody. Takéto vody vznikajú aj v potravinárskom priemysle. 
Pri rozklade organických látok sa odčerpáva kyslík z vody. V prípade vzniku anoxických 
podmienok nastupujú anaeróbne procesy, pri ktorých v redukčnom prostredí vznikajú 
toxické látky ako sírovodík a amoniak. 
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Eutrofizácia je proces, pri ktorom sa zvyšuje obsah živín, predovšetkým dusíka a fosfo-
ru vo vodách. Ten má za následok zvýšenie primárnej produkcie planktónu (najčastejšie 
siníc tvoriach vodný kvet) a fytobentosu (rozsievok, vláknitých rias, siníc a makrofýt). Na 
zvýšenie primárnej produkcie, je okrem zvýšenej koncentrácie živín, často potrebný sú-
beh iných faktorov – zadržanie, oteplenie, preslnenie vody, ku ktorým dochádza pri budo-
vaní vodných nádrží, reguláciách tokov a likvidácii brehových porastov. V zimnom období 
rastlinná biomasa odumiera a rozkladá sa. Na rozklad je potrebné veľké množstvo kys-
líka, ktorého obsah vo vode sa znižuje. Kritické situácie nastávajú najmä, keď sa hladina 
pokryje ľadom. Vtedy nastáva deficit kyslíka, prípadne až anoxické stavy. Tieto limitujú 
výskyt organizmov náročnejších na kyslík (napr. lariev hmyzu dýchajúcich z vody trache-
álnymi žiabrami, ale aj mnohých druhov rýb). K podobným procesom dochádza najmä 
v nížinných tečúcich vodách (kanály, riečne ramená, jazerá) aj v lete, keď je voda prehriata 
a ťažko sa fyzikálne nasycuje kyslíkom. Cez deň, keď prebieha intenzívna fotosyntetická 
produkcia, je kyslíka vo vode dostatok až nadbytok. Avšak v noci, kedy sa kyslík spotre-
búva na dýchanie rastlín a živočíchov a mikrobiálny rozklad biomasy, môže dochádzať ku 
kyslíkovým deficitom a občasným masívnym úhynom najmä bentickej, málo pohyblivej 
fauny, ako sú lastúrniky.

Acidifikácia (okyslenie) vôd je jav, ktorý vznikol spolu s priemyselnou revolúciou a spa-
ľovaním fosílnych palív, najmä uhlia, už v 19. storočí. Významne sa začal prejavovať zhru-
ba od polovice 20. storočia. Zdrojom znečistenia sú sú imisie obsahujúce prach s veľkým 
množstvom kyslých solí a plyny obsahujúce uhľovodíky a oxidy síry (SO2) a dusíku (NOx–

N2O, NO, NO2). Hlavnými producentami týchto látok sú zariadenia na produkciu tepla 
a elektrickej energie, cestná doprava je generuje najviac NOx. Tieto látky reagujú vo vode 
za vzniku kyseliny siričitej, sírovej a dusičnej, ktoré sa dostávajú na zem vo forme tzv. kys-
lých dažďov. Kyslé dažde sa dostávajú do vody a do pôdy, čím sa významne znižuje ich pH. 
Acidifikáciou boli najviac postihnuté priemyselné oblasti v Európe, odkiaľ sa však znečis-
ťujúce látky šírili vzdušnými prúdmi na veľké vzdialenosti. Takto spôsobili znečistenie aj 
v oblastiach ďaleko od zdroja znečistenia, napr. acidifikáciu tatranských plies alebo jazier 
v Škandinávii. Stupeň acidifikácie závisí aj od pufrovacej kapacity horninového podlo-
žia. Náchylnejšie sú oblasti s výskytom kyslých hornín ako žuly, granodiority, kremenné 
piesky. Naopak odolnejšie sú vápence a dolomity, ktoré majú veľkú neutralizačnú schop-
nosť. Znížené pH priamo negatívne ovplyvňuje vodné ekosystémy. Má však aj za následok 
uvoľňovanie toxických zlúčenín medi, zinku a hliníka. Organizmy majú rôznu toleranciu 
k acidifikácii. Citlivé sú tie, ktoré obývajú vodné prostredie permanentne a majú vápena-
té schránky a kostru (mäkkýše, kôrovce). Tolerantné sú skupiny, ktoré majú suchozem-
ské štádium, najmä hmyz, napr. larvy vážok, chrobákov alebo niektorých dvojkrídlovcov. 
V posledných desaťročiach došlo k výraznému zníženiu emisií spôsobujúcich kyslé zrážky, 
takže v Európe dochádza k postupnej obnove acidifikáciou postihnutých vodných tokov 
a jazier. Týka sa to aj tatranských plies. 
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Ťažké kovy sa prirodzene vyskytujú v prírodnom prostredí a ako stopové prvky sú mnohé 
nevyhnutné pre fungovanie organizmov. Vo vyšších koncentráciách sú však toxické. Patrí 
sem asi 40 prvkov. Zvyčajne sa vyskytujú v rôznych zlúčeninách, ktoré sa môžu transfor-
movať na organokovové zlúčeniny, ktoré sú zvyčajne ešte toxickejšie. Väčšina má schop-
nosť akumulovať sa z vody do sedimentov a do organizmov, kde sa následne akumulujú 
v článkoch potravných reťazcov. Najrizikovejšie sú z tohto aspektu Cd, Hg a Pb. Zdrojmi 
ťažkých kovov sú hutníctvo, chemický priemysel, spaľovanie uhlia obsahujúceho ťažké 
kovy, automobilizmus (Pb) a poľnohospodárstvo, kde sa napr. osivo morí zlúčeninami or-
tuti. Významným zdrojom ťažkých kovov je baníctvo, kde dochádza ku kontaminácii ban-
ských vôd pri styku s horninovým prostredím alebo vôd prenikajúcimi haldami hlušiny. 
Tieto následne kontaminujú vodné toky, čo pozorujeme aj na Slovensku v oblastiach, kde 
prebiehala banská činnosť, napr. v Štiavnických vrchoch. 

Pesticídy sú chemické biocídne látky, ktoré sa používajú najmä v poľnohospodárstve 
a lesníctve na ochranu rastlín proti škodcom (insekticídy), burinám (herbicídy) a ples-
niam (fungicídy). Používajú sa organické aj anorganické látky. Aplikujú sa formou rozto-
ku, plynu, aerosolov alebo poprašku. Väčšinou sú toxické a zdraviu škodlivé. Do vodného 
prostredia sa dostávajú najmä z atmosféry, zrážkami, splachmi z polí a z odpadových vôd. 
Pesticídy nie sú špecificky účinné na vybraný druh alebo skupinu organizmov, ale nega-
tívne ovplyvňujú až likvidujú aj necieľové organizmy. Pesticídy majú vo vodnom prostredí 
akútne alebo chronické toxické účinky, ktorými priamo ovplyvňujú organizmy. Ich reduk-
cia alebo likvidácia vplýva na ďalšie organizmy, napr. elimináciou potravy pre dravce ale-
bo zmenou habitatu po zlikvidovaní vodných rastlín herbicídami. Odumreté rastliny sa 
môžu ďalej rozkladať, čím ovplyvňujú napr. obsah kyslíka vo vode. Niektoré pesticídy sa, 
podobne ako ťažké kovy, akumulujú v prostredí. Najznámejšími sú chlórované uhľovodí-
ky. Prvým masovo vyrábaným a používaným bol DDT. Od 40-tych rokov 20. storočia bol 
používaný ako kontaktný insekticíd. Neskôr sa prišlo na jeho akumuláciu v potravných 
reťazcoch a množstvo negatívnych vedľajších účinkoch, takže bol takmer všade zakázaný. 
Oveľa toxickejšie sú organofosfáty, avšak ich výhodou je, že sa neakumulujú, ale rozklada-
jú. Najmodernejšie insekticídy sú regulátory rastu hmyzu, ktoré buď inhibujú syntézu chi-
tínu alebo zabraňujú metamorfóze juvenila na dospelca (analógy juvenilných hormónov). 

Ropné látky sa do vôd dostávajú najmä z komunálnych a priemyslových odpadových vôd. 
Mediálne známejšie havárie, pri ktorých sa do prostredia naraz dostane veľké množstvo 
ropy či jej derivátov, tvoria iba malú časť celkového množstva ropných látok kontaminu-
júcich vodné ekosystémy. Rozliata ropa vytvára povrchovú škvrnu, ktorá sa postupne šíri 
a stenčuje. Prchavé (volatilné) zložky evaporujú, čím sa zvyšuje hustota a viskozita ropnej 
škvrny. Hustou a viskozitu škvrny zvyšuje aj rozpúšťanie rozpustných zložiek. Ropa sa 
stáva ťažšou ako voda a klesá do hĺbky. Ropné látky podliehajú aj emulgácii a časť sa ad-
sorbuje na nerozspustné látky. Ropné emulzie klesajú na dno, rozpúšťajú sa, inkorporujú 
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do sedimentov alebo hromadia na pobreží. Film, ktorý ropné látky vytvárajú na hladine, 
znemožňuje rozpúšťanie atmosferického kyslíka vo vode. Ropné látky sú toxické pri kon-
centráciách v jednotkách až desiatkach mg.l–1, avšak senzorické vlastnosti vody znehodno-
cujú už pri koncentrácii 0,01 mg.l–1. Ropné látky majú na vodné organizmy priamy toxický 
vplyv, prípadne ich zadusia, keďže ropa znemožňuje respiráciu a fotosyntézu. Pokrýva-
jú telá stavovcov, zlepujú perie, srsť, ktoré strácajú izolačné vlastnosti, vtáky nedokážu 
vzlietnuť. Ryby príjmajú s vodou aj ropné látky, ale v čistej vode ich aj rýchlo odbúravajú. 

Suspendované látky sú anorganické a organické látky, ktoré sa vo forme partikúl vzná-
šajú vo vodnom stĺpci, kde spôsobujú zvýšenú turbiditu (zákal). Ten znižuje prienik svetla 
vodou a tým aj fotosyntézu, prípadne teplotu vody. Do tokov a nádrží sa dostávajú pri 
stavebnej činnosti v tokoch, z pôdnej erózie, banských vôd. Suspendované látky pri zníže-
ní rýchlosti prúdu sedimentujú, čo vedie k zanášaniu nádrží a vodných tokov a k zmene 
charakteru dna. Drobné čiastočky sedimentu upchávajú medzizrnové priestory v pôvod-
nom hrubšom štrkovitom substráte, čím sú eliminované bentické bezstavovce, ktoré ich 
obývajú. Negatívne ovplyvňujú aj vývin a prežívanie ikier najmä lososovitých rýb a ich 
mlade. Suspendované látky abráziou negatívne ovplyvňujú nárasty (perifyton), bentické 
bezstavovce aj ryby. Viažu na seba kontaminanty (ťažké kovy, pesticídy) a živiny (fosfor), 
ktoré sa následne akumulujú v sedimentoch. Odtiaľ sa zasa môžu uvoľňovať, čo ovplyvňu-
je chemické zloženie vody. 

Revitalizácia

Revitalizáciu môžeme definovať ako súbor opatrení vedúcich k obnoveniu alebo náprave 
prirodzených funkcií antropogénne alebo inak poškodených ekosystémov, spoločenstiev 
či biotopov. Riečne ekosystémy boli v minulosti postihnuté množstvom antropogénnych 
vplyvov (znečistenie, regulácie, odlesňovanie), ktoré naviac často pôsobili súčasne. V roz-
vinutých krajinách začali tento problém riešiť už od 70. rokov minulého storočia. Prvým 
predpokladom úspešnej revitalizácie je znížiť alebo eliminovať znečistenie vody vo vod-
nom toku. V prípade tzv.bodových zdrojov znečistenia (napr. komunálne a priemyselné 
odpadové vody vypúšťané do toku) ide o technický problém, ktorý sa dá vyriešiť čistením 
odpadových vôd v čistiarni. Podobné to je v prípade exhalátov spôsobujúce kyslé dažde. 
Predstavujú plošný zdroj znečistenia, avšak ich zdroje sú bodové.Tento problém bol v zá-
sade vyriešený v 80. a 90. rokoch minulého storočia inštaláciou filtrov na komíny elektrár-
ní a fabrík a odstavením mnohých znečisťovateľov, ktorých prevádzka bola nerentabilná. 
Náročnejšie to je v prípade plošných zdrojov znečistenia, napr. splachov hnojív a pesticí-
dov z polí alebo zvýšenej pôdnej erózie. Tu je potrebné množstvo komplexných opatrení 
ako sú zmeny krajinnej štruktúry (delenie veľkých pozemkov vetrolamami, zasakovacími 
pásmi, medzami, zachovanie a obnova brehových porastov vodných tokov), zmeny leso-
hospodárskych postupov a zmeny agrotechnických postupov (osevné plány, používanie 
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hnojív a pesticídov, spôsoby obrábania pôdy). Na Slovensku došlo za ostatných 25 rokov 
k redukcii znečistenia vodných tokov. Okrem priaznivého chemického stavu je však pre 
fungovanie zdravého riečneho ekosystému nevyhnutný aj priaznivý morfologický stav 
vodných tokov. Vo vyspelých krajinách západnej Európy, Severnej Ameriky, v Austrálii ap. 
už niekoľko desiatok rokov prebieha náprava v minulosti zregulovaných tokov a odstra-
ňovanie priehrad po uplynutí doby životnosti, resp. vypršaní vodoprávneho povolenia. 
Vodným tokom je vracaná nielen čistá voda, ale aj pôvodná morfológia a hydrologický re-
žim. Realizáciou revitalizačných opatrení sa snažíme priblížiť takému stavu danej lokali-
ty, aký by bol vznikol samovoľným vývojom bez narušenia v minulosti. Cieľom je obnova 
riečneho ekosystému ako celku tak, aby sa z neho stal stabilný riečny ekosystém. Bohužiaľ, 
na Slovensku je iba málo príkladov realizácie takýchto projektov. Väčšinou sa obmedzujú 
na likvidáciu priečnych migračných bariér na menších tokoch, či revitalizáciu mokradí. 
Namiesto toho zažíva boom rozvoj tzv. malých vodných elektrární (MVE), ktoré sú ne-
správne považované za environmentálne prijateľné riešenie. Na Slovensku bola schválená 
stratégia, podľa ktorej bude možné vybudovať až 365 MVE. Ich vplyv na riečny ekosys-
tém závisí od umiestnenia a technickej realizácie. Takéto masové zásahy do vodných to-
kov nepochybne prinesú negatívny synergický efekt, veď len na Hrone je plánovaná MVE 
s priečnou haťou v priemere každých 5 km. Ďalšími príkladmi sú necitlivé realizácie proti-
povodňových úprav, pri ktorých sa používajú dávno prekonané postupy minulého storočia 
(tvrdé opevnenie koryta, priečne prahy, likvidácia brehových porastov) namiesto dobre 
známych prijateľnejších riešení s menším dopadom na fungovanie riečneho ekosystému. 
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