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Riečna krajina (river landscape) 
- funkčná jednotka pozostávajúca z rieky a okolitej krajiny 

- patria do nej okrem akvatických a amfibických oblastí aj 
terestrické oblasti, vrátane štruktúr vytvorených človekom. 

- celok zložený z jednotlivých ekosystémov a čiastkových 
subsystémov 

- ako každý ekosystém je vymedzená v čase, priestore a funkčne 

-  za referenčný stav, sa považuje, taký pri ktorom nie sú žiadne 
alebo len malé odchýlky od prirodzeného stavu , bez 
antropognneho vplyvu 

 

 

 

 

 

 



- kategória VCHU: CHKO 

- stupeň ochrany: 2 

- názov VCHU: Dunajské luhy 

-  lokalizácia CHU : Bratislavský, Trnavský a Nitriansky okres 

- celková rozloha: 12 284 ha 

- predmet ochrany: ochrana riečnych a pririečnych ekosystémov 

- rok vyhlásenia: 1998 

- zriaďovací orgán: MŽP SR  

- názov právneho predpisu vyhlasujúceho VCHÚ: Vyhláška MŽP SR č. 81/1998 Z. z  

-  prekryv s: chránené vtáčie územie Dunajské luhy, územia európskeho významu,  ramsarská lokalita

  
 
 
 



- CHKO Dunajské luhy pozostáva z 
piatich samostatných území, 
situvoanných pozdĺž toku Dunaja od 
Bratislavy po Velkoľelský ostrov  
 
- navrhované opatrenia  sa týkajú 
najväčšej časti CHKO Dunajské luhy 



-  úsek medzi starým korytom Dunaja a derivačným kanálom VD Gabčíkovo, resp. 
o úsek ľavostrannej časti inundačného územia medzi obcami Dobrohošť a Sap 
(rkm 18142 – 1810 )  

 



Možnosti a limity revitalizácie v dotknutej 
oblasti 

 prvá etapa budovania protipovodňových a regulačných 
opatrení  prebehla v rokoch 1759-1914 

 od roku. 1831  do konca 19. storočia sa vytvorila hlavná 
plavebná kineta, realizácia súčasného vedenia 
protipovodňových hrádzí začala po povodni v r. 1853, 
tak vzniklo dnešné inundačné územie 

 význam revitalizačných opatrení, je podmienený 
mierou ich komplexnosti 

  z hľadiska funkčnosti dnešnej inundácie sa  nie je 
možné vrátiť pred spomínané obdobie 

  vhodné  50. roky 20. storočia. 

 







 

 

Ryby sú evolučné prispôsobené štôr-trojrozmernosti riečnych ekosystémov (pozdĺžny, priečny, vertikálne pripojenie a jeho 

zmena v čase). Vzhľadom k tomu, využívajú ryby migráciu vo väčšine životných etapách s cieľom optimalizovať využívanie 

zdrojov (napr. na kŕmenie, rast, rozmnožovanie). Migrácie možno považovať za adaptívny fenomén na optimalizáciu 

produktivity (rast, prežitie). VD predstavujú bariéry  narúšajúce konektivitu, čím narušajú migrácie a vplyvajú tak na  rybie 

populácie, preto sú  ryby dobrým ukazovateľom úrovne kontinuity a prepojenia podmienok v riečnych ekosystémoch. 

- Reprodukčné migrácie na nersiská 

- Post - reprodukčné migrácie ( z reprodukčných stanovíšť späť na svoje obvyklé stanovište) 

- Migrácie za potravou ( proti prúdu a bočné ) 

- Drift ( po prúde ) 

- Kompenzačné migrácie ( väčšinou proti prúdu napríklad po povodniach ) 

- Migrácie na zimoviská ( väčšinou po prúde , niekedy aj bočné ) 

- Migrácie pre kompenzáciu hustoty (po prúde aj  proti prúdu ) 

- Presídlovacie migrácie (po prúde aj  proti prúdu ) 

- Únikové migrácie v prípade výraznej zmeny parametrov životného prostredia, napr. na hlbšie oblasti počas obdobia 
sucha  (po prúde, bočné ,  proti prúdu ) 

 

 



Danube Sturgeon Task Force 
 jeseter  - vnímaný ako kľúčový resp. dáždnikový (“flagspecies“ )druh pre povodie 

Dunaja , cenný ukazovatele kvality vody a zdravie ekosystému 

 v januári 2012,  bola v súvislosti s podporou “European Union Strategy for the 
Danube Region“ ( obl. 6 –biodiv.),  založená skupina “Danube Sturgeon Task Force“  

 podnet - iniciatíva zástupcov  jednotlivých vlád v rámci ICPDR, MVO  a odborníkov 

 cieľe – v súčinnosti s existujúcimi organizáciami, koordinovať a podporovať zachovanie 
ohrozených druhov jeseterov  v povodí Dunaja a v Čiernom mori 

 1 z priorít “EUSDR“ - vytvoriť  podmienky pre obnovu prirodzeného životného cyklu 
jeseterov , v hornom, strednom a dolnom úseku Dunaj. 

 násroj -   “Sturgeon action plan“ z roku 2005,   

 za účeľom realizácie jeho hlavných cieľov bol vytvorený  program “Sturgeon 2020“ 

 implementáciu má  koordinovať “DSTF“ 
 
 





Danube sturgeon 



Zvýšenie úrovne dna koryta, zúženie 
koryta ostrovmi 

 riešenie  spočíva vo vyplnení časti objemu starého koryta, 
čím sa zvýši hladina v ňom i hladiny podzemnej vody 
v inundačnom území a zároveň sa zachová charakter rieky 

 autori  zároveň upozorňujú na nevhodnosť riešenia 
kaskádami , pri nedostatočne dynamickom prietoku 

 návrh vychádza z návrhu na zvýšenie  úrovne dna koryta 
(vyššie ako bola okolo roku 1950) a zároveň  zúženie koryta 
a vytvorenie ostrovov (odhad objemu materiálu bol 
vyčíslený na 7,3 miliónov m3 štrku a 3,6 miliónov 
m3 kameňa) 

  nevýhodou takýchto riešení je, že podľa predbežných 
posúdení v maďarskom návrhu  sa ekologické prednosti 
prejavujú až pri prevádzaní viac ako 60% prietoku cez 
bývalý priestor starého koryta a  riešenia negarantujú 
potrebnú protipovodňovú ochranu  



Návrhy na husté vzdutie pretekanými 
prehrádzkami 

 tieto návrhy zahŕňali aj vybudovanie rybovodov medzi 
Dunajom a ramennou sústavou 

 vzdutie malo byť dosiahnuté systémom 8. pretekaných 
prehrádzok 

  v praxi sa realizovala, nesprávne tvarovaná  
prehrádzka pri  Dunakiliti 

 



Umiestenie navrhovaných prehrádzok a rybovodov 



Nový eupotamál 

 návrhy na čiastočné alebo úplné opustenie starého 
koryta a presunutie jeho funkcie  do jedného, alebo 
viacerých menších korýt v trase existujúcich bočných 
ramien  

 ramená typu parapotamál, by sa tak stali hlavným 
eupotamálom 

 takéto návrhy sa objavovali už pred dokončením 
výstavby VDG (Lisický, 1992) 

 pre odpor projektanta neboli spracované ani na úrovni 
technickej štúdie 

 nový eupotamál križoval staré koryto na 4-10 miestach 





Ďakujem za pozornosť 


