Posúdenie splnenia ichtyologických požiadaviek
podľa vyhlášky 383/2018 a metodického usmernenia MŽP SR 2015
pre projekt obtokovej bystriny existujúcej migračnej bariéry
Malé Kršteňany na rieke Nitra v rkm 116,165
Podľa zápisu z pracovného stretnutia ŠOP, SRZ a SVP zo 4.4.2017 bolo vzájomne dohodnuté:
Celokorytový sklz ako prvoradé riešenie podľa metodiky tu na spoločnej obhliadke nebol odporučený
kvôli komplikácii s odbermi do postavenej MVE. Dohodlo sa druhoradé riešenie podľa metodiky, teda
zachovanie existujúceho vývaru a od neho smerom nahor vytvorenie spevnenej 3m širokej v strede
preliačenej bystrinnej bezprepážkovej rampy. Ako prípustný horší variant (treťoradé riešenie) bol
predbežne odsúhlasený aj pravobrežný bazénový obtok od výtoku z MVE okolo budovy MVE až do
vzdutia nad stupeň, avšak len v prípade splnenia ostatných požiadaviek metodiky.
Na prerokovaní aktuálnych ichtyologických požiadaviek s R-SRZ v Žiline dňa 7.5.2019 bola dohodnutá
kombinácia odporučených variantov: vytvorenie spevnenej 3m širokej, v strede preliačenej
bystrinnej bezprepážkovej rampy, avšak nie ako vnútrokorytovej na ľavom brehu (nedostupnosť
pozemkov, obrovská likvidácia brehových porastov, problémy po extrémnych prietokoch), ale ako
obtokovej bystriny, vedúcej od výtoku z MVE, okolo budovy MVE, až do vzdutia nad stupeň,
s požiadavkou jej prípustného skrátenia a vmestenia sa do existujúcich pozemkov.

Hrubo sú zvýraznené limity, ktoré platia pre lokalitu M.Kršteňany.
Zeleným je písané vyhodnotenie splnených limitov
Červeným je nesplnená ichtyologická požiadavka
1 „Projektové“ rybie pásmo: mrenové s Qa > 5 m3.s-1 (Qa Nitry 7,4 m3/s) – splniť všetky limity
tohto pásma z tab.2 prílohy 1 vyhlášky 383/2018 okrem šírky 5m (podľa R-SRZ stačí 3m, viac sa
tu ani nezmestí) a okrem pozdĺžneho sklonu 1:100 (záujem R-SRZ aj R-ŠOP skrátiť dĺžku
rybovodu pri dodržaní limitov rýchlostí) – všetky limity boli v tomto zmysle splnené
2 „Projektové“ cieľové druhy rýb: všetky migranty mrenového pásma, najmä mrena
a podustva + pstruh potočný
mrena - jej výška 13cmx2 až2,5= limitná hĺbka vody min. 26 až 32,5cm pri Q330d – splnené, je
min.50cm, jej dĺžka 70cm x 2= limitná šírka vodného priechodu min.1,4m pri Q330d – splnené,
je 3m
podustva a ďalšie druhy - sú menšia ako mrena – postačí dosiahnuť rozmery pre mrenu
Malé druhy rýb – príbrežné výstupové trasy s rýchlosťou pod 0,4 m/s pre najmenšie najslabšie
ryby počas všetkých prietokov, pri ktorých ryby môžu migrovať – splnené, v celej trase
rybovodu je pravobrežná spomalená výstupová prúdnica
Pstruh - jeho výška 10cmx2 až 2,5=limitná hĺbka vody min. 20 až 25cm pri Q330d, jeho dĺžka
40cmx2= limitná šírka vodného priechodu min.80cm pri Q330d– splnené
3 „Projektové“ prietoky a hladiny počas cieľových období najpočetnejších migrácií:
-V rieke Q90-Q330 , apríl-máj-pol júna + koniec septembra, október. Treba dokladovať výpočtom
a vykreslením hladín v pozdĺžnom reze pre 3 prietoky Q330d, Q180d a Q90d.
-Projektová hladina vtoku zo zdrže 197,00 m n.m. (najbežnejšia prevádzková hladina).
-Projektová hladina výtoku z rybovodu počas veľmi nízkeho Q355d je 192,85 m n.m.
4 Neprípustné sú skoky dna a hladiny v rybovode – splnené
5 Navedenie rýb: 5a požadovať celokorytový sklz podľa §2, ods.3 vyhlášky 383/2018 – kvôli
odberom do MVE nemožné
– len ak sa nedá, treba aj:
5b Požadovať 2 rybovody na bariére širokej nad 100m v zmysle článku 3.1.2 metodiky – netreba
(šírka bariéry je len cca 20m)
5c Požadovať vstup do rybovodu tesne pri bariére v zmysle tab.1 prílohy 1 vyhlášky (podrobne v
článku 3.1.1 metodiky): tesne pod výtokom z MVE, do cca 15m pod stupňom (potvrdené RSRZ) – splnené prijateľne, je 18m pod prepadom hate
5d Odporučiť možné výstupové trasy rybovodu podľa článku 3.1.3 metodiky – obtoková
pravobrežná rampa okolo MVE do vzdutia zdrže – splnené
5e Určiť trvalý (obvyklý) prietok vody v rybovode podľa tab.1 prílohy 1 vyhlášky 383/2018: tá
určuje buď 0,5 m 3/s podľa Qa Nitry > 5 m3.s-1 alebo 0,7 m3/s podľa 10% z Qa Nitry.
Pre rybovod Kršteňany bol s R-SRZ dohodnutý stred medzi oboma požadovanými možnosťami,
teda trvalý prietok rybovodu 0,6 m3/s – splnené
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5f Určiť občasné zvýšenie navádzacieho prietoku v ústí rybovodu podľa tab.1 prílohy 1 vyhlášky a
čl. 3.1.5 metodiky: vďaka novému riešeniu vyústenia rybovodu priamo do hlavného prúdu rieky
(výtoku z turbíny) netreba skúšať navádzací prietok s odberom tesne spod turbíny ako bolo
dohodnuté s R-SRZ pri pôvodnom horšom riešení (okrem toho Qa Nitry je oveľa menšie ako limit
40m3/s).
5g Určiť zosilnenie alebo zoslabenie vábiacich signálov výtoku z rybovodu podľa tab.1 prílohy 1
vyhlášky a článku 3.1.6 metodiky:
A) zúženie prúdu vo výtoku rybovodu-treba (potvrdené R-SRZ) – splnené
B) výškové osadenie hladiny rybovodu: dolnej na Q355d, hornej na najčastejšej prevádzkovej
hladine zdrže – splnené, dolná je 192,85 m n. m., horná 197,00 m n. m
C) navádzací vodopádik 10 l.s-1 – treba – splnené
D) zimný režim – netreba
6. Určenie poradia biologicky najvhodnejších typov rybovodu podľa §2, ods.3, 4 a 5 vyhlášky
(podrobnejšie v čl. 3.2.2 a 3.2.3 metodiky):
obtoková pravobrežná bezprepážková bystrina – splnené
7. Návrh prierezovej rýchlosti prúdenia vody v rybovode resp. sklonu - podľa tabuľky 2 prílohy 1
vyhlášky 383/2018:
-prierezová rýchlosť - max.1,2m/s – splnené, je prevažne 0,8-0,9m/s, len v jednom bode pri
výtoku 1,15 m/s
-pozdĺžny sklon odporúčaný VÚVH cca 1:100=1%, môže byť aj strmší, pokiaľ sa dosiahne:
-spomalenie prierezovej rýchlosti pod 1,2 m/s a súčasne
-vytvorenie pomalého plytkovodného prúdu pod 0,4 m/s – splnené prijateľne, sklon je síce
2x strmší 2,1%=1:47,5, ale prierezová rýchlosť je 0,8-0,9m/s, max. 1,15 m/s a plytkovodný
spomalený protiprúd v dostatočnej šírke je neprerušený v celom rybovode
Oddychové rýchlostné tiene:
-oddychový kameň, vyčnievajúci z dna až po hladinu v šírke 40cm, uložený striedavo okolo
troch pozdĺžnych osí, vzdialených 40cm, 120cm a 200cm od hlbokého brehu rybovodu,
každé 3m dĺžky, so šachovnicovým pozdĺžnym posunom o 1m („nebrzdená“ ostane len
plytčina v šírke 60cm) – splnené
-oddychový vodorovný bazén (cca3x3m) s hĺbkou 50cm treba po 1,8-2 m prevýšenia
rybovodu (kvôli celkovému prevýšeniu 3,57m počas Q355d) – splnené, začína po prekonaní
prevýšenia 1,9m
8. Odporučenie rozmerov rybovodu a prírodných prvkov v jeho koryte podľa tabuľky 2 prílohy 1
vyhlášky 383/2018 (podrobnejšie v článkoch 3.3.4, 3.3.5, a prílohe 9.1 metodiky 2015):
-šírka hladiny 3m (odsúhlasené R-SRZ vzhľadom na menšiu veľkosť rieky - Qa už nie je ďaleko
od hranice 5m3/s, pod ktorou by podľa vyhlášky stačila šírka rybovodu len 2m) - splnené,
zámerné zúženie o niekoľko decimetrov bude jedine v bode výtoku (kvôli zlepšeniu zavzdutého
lákacieho prúdu) a v zákrute dolného monitorovacieho profilu (kvôli zväčšeniu priestoru pre
vyrastenie tieniacich stromov).
-asymetrický priečny profil,
-hĺbka v pravostrannej hlbočine min. 50cm a 0-5 cm v ľavobrežnej okrajovej plytčine (počas
bežnej prevádzkovej hladiny zdrže) – splnené, je 50-53cm, vo vtoku, výtoku a oddychovom
úseku aj hlbšia voda, v jedinom bode nad výtokom bude počas najsuchších období podlimitných
ale veľmi prijateľných 47cm namiesto 50cm.
-dĺžka obtokovej bystriny je 175m (pri prevýšení 3,57m a pozdĺžnom sklone 1:47,5).
Prírodné prvky:
-Vytvoriť z pohľadu rýb kamenné (nie betónové) členité (nie hladké/rovné) dno:
-vyložené z kameňov dĺžky 20-50cm – splnené, ale treba fotku,
-upevnených na dotyk do podkladového hustého betónu – splnené
-len do polovice výšky kameňov, aby medzi hornými polovicami kameňov ostali hlboké špáry
(kvôli väčšej členitosti dna) – splnené
-členitosť/hydraulickú drsnosť dna dosiahnuť aj šachovnicovo striedavým výškovým
rozdielom vrchu susedných kameňov cca 10cm – splnené
-cloniace dreviny (vŕby, jelše) vysadiť po oboch stranách rybovodu (všade kde sa dá) –
splnené
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-V hornom úseku rybovodu pri zdrži zachovať pri výstavbe všetky existujúce staré stromy
mimo pôdorysu výkopu – splnené
9. Zaistenie trvalého prietoku v rybovode a ochrany pred upchatím (čl. 3.4.1 metodiky)
9a pred vtokom zo zdrže šikmo osadiť plávajúcu nornú stenu – splnené
9b vypočítať rozmery vtokového otvoru na vtečenie požadovaného stáleho prietoku
v rybovode 0,6 m3/s – splnené v modeli
9c vtokový otvor hlboký min.50cm a široký min.3m, umiestnený pod časovo prevažujúcou
cieľovou hladinou zdrže – splnené, je široký 4m s hĺbkou vody 57cm,
9d horné hradenie vtokového otvoru - netreba, stačí norná stena a dobré výškové umiestnenie
9e vodomerný prístroj, zaznamenávajúci prietok, kontrolovateľný 1 rok dozadu – treba mimo
dosahu sezónneho spodného vzdutia – splnené
9f bočný múrik alebo hrádzka proti preliatiu veľkých vôd do rybovodu s ochranou do Q60d
– splnené,
9g núdzové hradenia na dočasné zadržanie vody - netreba (podľa R-SRZ),
9h viaceré vtokové otvory v rozkolísaných vodných nádržiach – netreba, kolísanie bude minimálne
10. Bezpečné pokračovanie migrácie rýb z rybovodu (čl. 3.4.2 metodiky)
10a výstup rýb treba min.10 m nad prepadom vody – splnené, je vyše 30m,
10b ochrana pred strhávaním k turbínam netreba, lebo strhávacia rýchlosť vody pri vtoku zo zdrže
bude len okolo 0,5m/s a Archimedova skrutka je pre ryby neškodná
10c dokazovať reoaktívnu rýchlosť prúdu netreba (plytká zdrž rieky),
10d Oplotenie rybovodu aj celého priestoru MVE treba – splnené. Projektované oplotenie
na hornom a dolnom konci stavby je treba zrealizovať hneď na začiatku výstavby, aby
bránilo poškodeniu alebo likvidácii starých brehových porastov Nitry.
11. Dozor, monitorovanie a údržba rybovodu (§ 8 vyhlášky a čl. 4 metodiky 2015) – treba
požadovať v konaniach:
11a Kontrola zapracovania bio-podmienok do stavebných projektov – do DSP bolo splnené
týmto posúdením, ale bude treba aj do prípadných ďalších podrobnejších stupňov
projektu,
11b Ekologický dozor stavby odborne spôsobilou osobou – ekológom, jeho objednanie treba
požadovať pri stavebnom konaní,
11c Hydromorfologické nastavenie a ichtyologické monitorovanie priechodnosti rybovodu
je na komerčnom odbere do MVE dôležité:
-po naplnení postaveného rybovodu treba objednať aj zmeranie a nastavenie požadovaného
prietoku, vodomerného prístroja a zmeranie rýchlostí odborne spôsobilou osobou (VÚVH) objednanie merania treba požadovať pri stavebnom konaní,
-po nastavení požadovaného prietoku treba objednať ichtyologické overenie druhov rýb, ktoré
našli a ktoré aj prekonali celý rybovod (vo vtokovom profile aj nad vzdutím vo výtokovej časti
rybovodu je možnosť vsunúť/pripevniť rám s odoberateľným sitom alebo čidlami PIT-telemetrie podľa spresnenia R-SRZ - objednávku požadovať pri kolaudácii
11d operatívna údržba a obnova naprojektovaných súčastí rybovodu a jeho príslušenstva
prevádzkovateľom – treba požadovať pri kolaudácii (resp. do manipulačného poriadku)
12. Umožnenie poprúdovej migrácie pomocou manipulácie na prekážke (§ 8 vyhlášky a čl.5
metodiky 2015): pri šikmom sklze nie je požiadavka SRZ riešiť to. Pri novom priepade cez
klapkovú hať budú mať ryby k dispozícii pretečenie vody bezpečnou pomalou Archimedovou
skrutkou, ktorou bude pretekať celý prietok Nitry od minima až do Q90d (vtedy ponad klapky hate
voda prepadať nebude). Ponad klapky hate môže vodný lúč prepadať až nad Q90d, teda už
mimo dobu všetkých aktívnych poprúdových rybích migrácií, ktoré sú v dobe nízkych prietokov.
Pasívna poprúdová migrácia – strhnutie rýb pri veľkých vodách – skončí v spomalenom vzdutí
zdrže; okrem toho bude vtedy vodný prúd ponad čiastočne alebo aj úplne sklopenú klapku hate
dopadať priamo do hlbokej vody, takže ani vtedy nebudú ryby zraňované dopadom na betónový
sklz. - splnené
Záverečné posúdenie:
Projekt obtokovej bystriny pri Malých Kršteňanoch splnil všetky ichtyologické požiadavky
podľa vyhlášky č.383/2018 MŽP SR a metodického usmernenia MŽP SR 2015, vrátane
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individuálnych šírkových aj hĺbkových limitov všetkých tunajších rýb v ich migračných
obdobiach. Radou SRZ boli vopred stanovené dve odchýlky: podľa požiadavky R-SRZ bol
rybovod skrátený a zúžený na 3m tak, aby sa vmestil do existujúcich pozemkov. Preto
namiesto pozdĺžneho sklonu 1%=1:100 bude sklon až cca 2%=cca 1:50, pri ktorom sa však
podľa výpočtov dosiahnu pre ryby rozhodujúce limity: spomalené plytkovodné príbrežné trasy
a max. prierezová rýchlosť pod 1,2 m/s. V prípade dosiahnutia týchto parametrov obtoková
bystrina obnoví desaťročia zastavenú migráciu tunajších rýb.
Súhlasím s realizáciou naprojektovaného rybovodu na rieke Nitra v rkm 116,165, s
podmienkou následného splnenia zvyšných podmienok z § 8 vyhlášky 383/2018 a
podmienok z článku 4 metodického usmernenia MŽP SR, teda:
a) zapracovať biologické požiadavky z vyhlášky 383/2018 a z metodického usmernenia
MŽP SR 2015 do všetkých ďalších realizačných stavebných projektov rybovodu,
b) zabezpečiť špecializovaný ekologický dozor stavby s dôrazom na správne vytvorenie
celej vodnej cesty:
-v prvom rade vytvorenie správneho tvaru (správny pozdĺžny a priečny sklon v určenej šírke
a hĺbke kvôli dosiahnutiu súvislej hlbočiny a súvislej plytčiny s pomalšou vodou, vrátane
komplikovaných tvarov vtokového a výtokového úseku, tiež plynulé prechody dna aj hladiny),
-v druhom rade vytvorenie prírodného veľmi členitého povrchu dna bystriny (vytvorenie
extrémnej drsnosti kamenného dna) a správne osadenie oddychových/brzdiacich kameňov
vo všetkých výstupových prúdniciach,
-v treťom rade zachovanie cloniacich starých stromov a ichtyologicky účelnú výsadbu
drevín popri rybovode,
c) po dokončení výstavby zabezpečiť podľa § 6, ods.6 a 7 vyhlášky zmeranie limitných
rýchlostí a optimálne hydraulické nastavenie prietoku odborne spôsobilou osobou
(VUVH), po uvedení do počiatočnej prevádzky aj ichtyologické overenie druhov rýb, ktoré
našli a ktoré aj prekonali celý rybovod,
d) v prípade zistenia neplnenia funkcie rybovodu v zmysle § 8, ods. 4 vyhlášky vykonať
nápravné opatrenia, vyplývajúce z monitoringu migračnej priechodnosti rybovodu, najmä
odstraňovanie naplavených a zachytených prekážok v bystrine, predovšetkým od začiatku
apríla do konca mája (počas hlavnej jarnej neresovej migrácie rýb).

Vypracoval: RNDr. Vladimír Druga
September 2020
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Prílohy – vybrané časti posudzovaného projektu (zmenšeniny):
Spodok pozdĺžneho rezu obtokovou bystrinou:

Vrch pozdĺžneho rezu obtokovou bystrinou:

Detailný rez výtoku (vstupu rýb do rybovodu pod MVE):

Detailný rez vtoku (výstupu rýb z rybovodu do rieky nad haťou):
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Situácia koryta Ipľa a ľavostrannej vnútrokorytovej rampy s hlbočinou, plytčinou,
oddychovými kameňmi a deliacim oporným múrikom:

Detail rozmiestnenia vyčnievajúcich skál :
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Priečny rez ľavostranným rybovodom s plytčinou, hlbočinou, oddychovými kameňmi, cieľovými
hladinami Q60d a Q270d a terajším dnom Nitry:

Výsledok výpočtov: rozdelenie zvislicových rýchlostí, pomalý protiprúd v širokej plytčine:
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Vzorové riešenie dna podobného koryta:
Dnová dlažba z kameňov kladených na dotyk, zapustených polovicou do mokrého betónu:

Brzdiace balvany, dnové kamene v betóne:
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Preliačené kamenné koryto s brzdiacimi kameňmi:

Cieľový stav: vybudovať plytkovodný pokojný koridor pozdĺž hlbokej kynety
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