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Anotácia 

Predloţená bakalárska práca rieši problematiku hydromorfologického hodnotenia vodných 

tokov v Európe i vo svete. V prvej časti je nastienený teoretický základ problematiky 

spoločne s legislatívou. Následne je podaný stručný prehľad a porovnanie niektorých 

existujúcich hodnotiacich metodík vyvinutých a pouţívaných v európskych 

a mimoeurópskych krajinách, vrátane Slovenskej a Českej republiky. Základom ďalšej časti je 

podrobná analýza dvoch vybraných metodík Hydroekologického monitoringu (HEM) – 

Metodiky pro monitoring hydromorfologických ukazatelů ekologické kvality vodních toků 

a slovenského hodnotiaceho protokolu Hydromorphological assesment protocol for the 

Slovak republic. Posledná časť sa zaoberá rozdielmi, pozitívami, negatívami a rôznymi 

pripomienkami k týmto metodikám. V závere práce je spracovaný návrh najvhodnejších 

zjednodušených kritérií, ktoré by objektívne hodnotili hydromorfologickú kvalitu vodných 

tokov v praxi.  

 

Kľúčové slová: hydromorfologické hodnotenie vodných tokov, vodný tok, koryto, príbreţná 

zóna, niva, HEM – hydroekologický monitoring. 

  



 

 

   

Summary 

Presented Bachelor thesis id dealing with the problematic regarding hydromorphological 

assessment of watercourses in Europe and the world countries. First part of the thesis consists 

of theoretical basics together with legislatives. The brief overview is following and 

comparation of existing assessing methods developed and used in European and non 

European countries including Slovak and Czech Republic. The base ground of the next part is 

deep analysis of both chosen assessment methods Hydroecological monitoring HEM and 

slovak evaluation  protocol Hydromorphological assesment protocol for the Slovak republic. 

Last part there can  be found differences, pros and cons and various comments to the chosen 

methods. In the end of the work is elaborated design of the most suitable and simplified 

criteria which would assess hydromorphological quality of watercourses in real world 

objectively. 

 

Key words: hydromorphological assesment, watercourse, channel, riparian zone, floodplain, 

HEM – hydroecological monitoring.  
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Zoznam poţitých skratiek 

AOPK   Agentúra ochrany príroda a krajiny 

AusRivAs  Australian River Assesment Scheme 

BRS   Bank/riparian score 

BVG   Brehová vegetácia 

CEN   Európsky výbor pre normalizáciu 

CPR   Charakter prúdenia 

CPS   Channel planform score 

ČSN   Česká státní norma 

DNS   Dnový substrát 

DSHI   Danish Stream Habitat Index 

EcoRivHab  Ekomorfologické hodnocení kvality habitátov vodních toků 

EN   Európska norma 

FPS    Floodplain score 

GEP   Dobrý ekologický potenciál 

GES   Dobrý ekologický stav 

GIS   Geografický informačný systém 

HEM   Hydroekologický monitoring 

HMPK   Hydromorfologické prvky kvality 

HMS   Habitat modification score 

HQS   Habitat quality score 

HRS   Hydrological regime score 

IFS   In – stream score 

LAWA – FS  Länderarbeitsgemeinschaft Wasser – field survey 

LAWA – OS  Länderarbeitsgemeinschaft Wasser – overview survey 

LAWA  Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 



 

 

   

MDK   Mŕtve drevo v koryte 

MŢP   Ministerstvo ţivotného prostredia 

OHR   Ovplyvnenie hydrologického reţimu 

PPK   Pozdĺţna priechodnosť koryta 

PRI   Priechodnosť inundačného územia 

RBP   Rapid Bioassesment Protocol 

RHS   River Habitat Survey 

SEQ   Systéme d´ Evaluation de la Qualité du Milieu Physique 

SHMÚ   Slovenský hydrometeorologický ústav 

SR   Stabilita brehu 

SSU   Sub survey unit 

STD   Štruktúry dna 

STN   Slovenská technická norma 

SU   Survey unit 

SVAP   Stream Visual Assesment Protocol 

TRA   Trasa toku   

UBR   Upravenosť brehu 

UDN   Upravenosť dna 

VHL   Zahĺbenie koryta v pozdĺţnom profile 

VHP   Variabilita hĺbok v priečnom profile 

VNI   Vyuţitie údolnej nivy 

VPR   Variabilita prietoku 

VPZ   Vyuţitie príbreţnej zóny 

VSK   Šírka hladiny a koryta, šírka údolnej nivy, tvar údolia 

VÚVH   Výskumný ústav vodného hospodárstva 

WFD/RSV  Water Framework Directive/Rámcová smernica o vode 
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1 ÚVOD 

Voda má od počiatku medzi zloţkami ţivotného prostredia mimoriadne postavenie. Je 

jedným zo základných nosných pilierov ţivota. Voda pretekajúca potokmi či riekami bola 

odjakţiva predmetom neutíchajúceho ľudského záujmu. Uţ od dôb prvých obyvateľov našej 

planéty sa stali vodné toky významnými medzníkmi a hranicami, ale často krát aj 

neprekonateľnými bariérami. Poskytovali vítaný zdroj obţivy, pitnej či úţitkovej vody. 

Pozdĺţ nich si naši predkovia vytvárali prvé osídlenia. Dodnes sa ţivot, nielen ľudský, šíri od  

nich a k nim sa zase vracia. Ako sa však ľudstvo vyvíja, mení sa aj jeho prístup. Vodné toky 

pozmenené ľudskou činnosťou vytvorili dôleţité dopravené cesty, v horšom prípade sa 

premenili priam na odpadové kanály. Preto je dnes mnoho vodných tokov vo veľmi zlom 

ekologickom stave. Rôznymi nešetrnými vodohospodárskymi úpravami v minulosti sa 

zmenila ich prirodzená dynamika a hydromorfológia. Pôsobením človeka sa tak z riek plných 

ţivota stali doslova mŕtve stoky.  

V poslednej dobe si však ľudstvo našťastie začalo uvedomovať, ţe vodné toky sú 

neodmysliteľnou a hlavne nenahraditeľnou súčasťou ţivota na zemi. Do popredia sa dostáva 

problematika ich ochrany a zachovania dobrého ekologického stavu. Dnes sa tento stav 

zlepšuje hlavne vďaka revitalizačným štúdiám vodných tokov a ich nív. Táto problematika 

nie je ponechaná iba na etických a morálnych zásadách obyvateľstva, ale je aj právne 

ukotvená v legislatíve. Direktíva Európskej únie z roku 2000 ukladá členským štátom 

povinnosť dosiahnuť dobrý stav vôd, ktorý je daný súčasne dobrým chemickým a 

ekologickým stavom. Ekologický stav sa hodnotí nielen podľa biologických, ale aj 

hydromorfologických ukazovateľov. Na hodnotenie hydromorfologického stavu vodných 

tokov vzniklo vo svete mnoho metodických postupov, ktoré sú ťaţiskom tejto bakalárskej 

práce.  

Predmetom bakalárskej práce je problematika hydromorfológie v podmienkach európskych 

a mimoeurópskych štátov, ktorá je zameraná predovšetkým na hydromorfologické hodnotenie 

vodných tokov. K detailnej analýze sú vybraté dva metodické postupy. Česká metodika 

Hydroekologický monitoring (HEM) – Metodika pro monitoring hydromorfologických 

ukazatelů ekologické kvality vodních toků a slovenský hodnotiaci protokol vytvorený 

v spolupráci s Dánskom Hydromorphological assesment protocol for the Slovak republic. 
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Cieľom bakalárskej práce je charakteristika vyššie spomínaných metodík, následne ich 

porovnanie a stanovenie najvhodnejších zjednodušených kritérií hydromorfologického 

hodnotenia vodných tokov pre vyuţitie v praxi.  

Pri spracovaní bakalárskej práce je vyuţitá najmä metóda popisnej analýzy na základe rešerše 

odbornej literatúry v oblasti riešenej hydromorfologickej problematiky. Taktieţ sa pouţíva 

metóda komparácie vybraných metodických postupov. V závere zase metóda syntézy 

k návrhu najvhodnejších hodnotiacich ukazovateľov.  

Práca je členená na šesť samostatných kapitol, vrátane úvodu a záveru. V druhej kapitole je 

pozornosť venovaná teoretickému vymedzeniu hydromorfologických pojmov a predstaveniu 

legislatívnych dokumentov týkajúcich sa problematiky. Hlavným bodom druhej kapitoly je 

však prehľad a porovnanie vybraných metodík hydromorfologického hodnotenia vodných 

tokov pouţívaných v Európe i vo svete. Tretia a štvrtá kapitola sa zaoberá charakteristikou 

českej a slovenskej metodiky hodnotenia, opisom jednotlivých hodnotiacich parametrov 

a podrobnou analýzou postupu skórovania a hodnotenia. Posledná, piata kapitola, je venovaná 

najdôleţitejším rozdielom spomínaných metodík. Sú zdôraznené ich hlavné pozitíva, negatíva 

a rôzne postrehy na základe teoretických poznatkov. Jej výsledkom je stanovenie 

najvhodnejších kritérií, ktoré by objektívne hodnotili hydromorfologickú kvalitu vodných 

tokov v praxi. 

Vyuţitie vhodnej metodiky v praxi bude verifikované na vybranom toku v rámci diplomovej 

práce. 
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2 PREHĽAD POUŢÍVANÝCH  METODÍK 

HYDROMORFOLOGICKÉHO HODNOTENIA VODNÝCH TOKOV 

2.1 Základná terminológia 

Pre správne pochopenie samotnej hydromorfológie vodných tokov a následne ich 

hydromorfologického hodnotenia je dôleţité vymedzenie niektorých základných 

morfologických a hydrologických pojmov súvisiacich s danou problematikou. 

Riečna krajina 

Pod pojmom riečna krajina rozumieme krajinu, ktorá je v absolútnej závislosti na rieke. 

Ekologický systém riečnej krajiny je tvorený ekosystémom súčasnej rieky a priľahlými 

ekosystémami, ktoré táto rieka vytvorila alebo zásadným spôsobom podmienila. Je vyvinutá 

od prameňa riek do ich zaústenia je definovaná mnoţstvom špeciálnych  funkcií i celkovým 

prejavom, ktorým sa odlišuje od iných typov krajín (Štěrba et al. 2008). V dnešnej dobe je 

však riečna krajina, respektíve riečny systém neovplyvnený človekom doslova raritou. 

Antropogénne ovplyvnený riečny systém, čiţe zmeny morfológie vodných tokov vyvolané 

ľudskou činnosťou sú jednou z najaktuálnejších tém fluviálnej geomorfológie. Podľa Brierley, 

Fryirs (2005) sa medzi zmeny, ktoré priamo ovplyvňujú charakter koryta zaraďuje ťaţba 

korytotvorných sedimentov, regulácia brehov, odstraňovane zvyškov dreva a ripariálnej 

vegetácie, odvádzanie vody do iných systémov a budovanie priehrad a nádrţí. Nepriame 

zmeny vyvoláva urbanizácia, stavba budov, infraštruktúry, doprava, banícka činnosť, taktieţ 

techniky aplikované v poľnohospodárstve a lesníctve. 

Riečna niva 

Podľa Demka (1987) je riečna niva tvorená nekonsolidovanými  sedimentmi, ktoré boli 

transportované a usadzované týmto vodným tokom. Ide v podstate o akumulačnú rovinu 

nachádzajúcu sa pozdĺţ vodného toku. Niva býva počas povodní väčšinou zaplavovaná 

a vzniká dvomi základnými procesmi: sedimentáciou vnútri zákrut a meandrov vodných 

tokov a sedimentáciou na povrchu počas povodní. Riečna niva má zloţitý a zaujímavý 

mikroreliéf a vyznačuje sa svojráznym vegetačným pokryvom, ktorý je ovplyvňovaný 

vysokou hladinou podzemnej vody a povodňami. 

Často sa pouţíva rozdelenie na aktívnu nivu, ktorá je zaplavovaná, v dosahu storočnej vody 

a údolnú nivu, ktorá naopak v dosahu nie je a môţe byť v súčasnosti uţ zastavaná. 
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Riečna sieť 

Riečna sieť vzniká vývojom zemského povrchu, pôsobením exogénnych a endogénnych síl na 

litosféru. Je neustále v interakcii s povodím. Tvoria ju sústavy hlavných tokov s prítokmi. Pre 

pochopenie korytotvorných procesov, ktoré prebiehajú v riečnej sieti je dôleţité poznanie 

zákonitostí vývoja a spolupôsobenia riečnej siete s povodím (Raplík, Výbora, Mareš; 1989). 

Povodie  

Územie sústredene odvodňované vodným tokom a sústavou jeho prítokov. V území tvorenom 

nepriepustnými horninami je ohraničené rozvodnicou – čiarou tiahnucou sapo chrbtoch, 

hrebeňoch a vyvýšeninách, ktoré oddeľujú povodie od povodia susedného. Takéto povodie sa 

nazýva orografické. V územiach s priepustným povrchom zasahuje skutočné povodie toku za 

hranice orografického. Voda zráţok sa dostáva do vodného toku i z územia leţiaceho za 

rozvodnicou filtráciou a podzemnými vodnými cestami. To územie sa zase nazýva povodím 

geologickým alebo hydrogeologickým (Šilar, 1996). 

Vodný tok 

Zráţková voda, ktorá sa nevsiakne do pôdy, nezachytí sa na vegetácii a ani sa nevyparí, steká 

ako povrchový odtok a spoločne so zdrojmi podzemných vôd vytvára vodné toky, ktoré sú 

prepojené v hydrografické siete odvodňujúce povodie. Vodné toky sú charakterizované 

prirodzene alebo umelo vytvoreným korytom s rôznou dĺţkou a rôznym priečnym 

a pozdĺţnym profilom s premenlivými prietokmi (Lellák, Kubíček; 1991). 

Koryto, breh a dno toku 

Koryto je pozdĺţna ohraničená časť zemského povrchu, ktorá sa skladá z dna a brehov po 

brehovú čiaru (priesečnica brehov a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte preteká korytom bez 

vyliata sa do okolia), v ktorej trvalo alebo občasne preteká voda. Zjednodušene povedané, 

brehová čiara je daná maximálnou prirodzenou kapacitou toku. Breh je postranné ohraničenie 

koryta toku od jeho dna po brehovú čiaru, za ktorým sa nachádza niva. Pri pohľade po smere 

prúdu sa rozlišuje pravý a ľavý breh. Pod termínom dno sa rozumie najniţšia časť koryta 

obmedzená pätou svahu, na ktorú nadväzujú brehy koryta toku (Lehotský, Grešková; 2004). 

Kyneta a berma 

Kyneta je najviac prehĺbená časť koryta toku, ktorá je trvalo zaplavená. Pás medzi okrajom 

kynety a pätou brehu zloţeného koryta alebo pätou svahu hrádze sa nazýva berma. Tá je však 

zaplavovaná pri vyšších prietokoch (viď Obrázok č. 1) (STN 75 2102, 2003). 
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Obrázok č. 1: Kyneta a berma (vlastné spracovanie) 

 

Habitat vodného toku 

Biotop (stanovište) fauny a flóry akvatickej oblasti toku. Jeho štruktúra významne vplýva na 

organizáciu a zloţenie v ňom ţijúcich biologických spoločenstiev (Maddock, 1999). 

Riečny koridor 

Oblasť pozdĺţ oboch brehoch vodného toku, kde sa uskutočnili fluviálne procesy. Je určený 

vonkajšími hranicami morfologických, hydrologických, pedologických a ekologických javov. 

Jeho šírka závisí a mení sa nielen v závislosti na type a chodu rieky, ale aj častých zásahoch 

človeka (www.see-river.net, 2012). 

Príbreţná zóna a inundačné územie 

Príbreţná zóna je novší pojem, ktorý sa najčastejšie vyuţíva pri hydromorfologickom 

hodnotení vodných tokov. Podľa Langhammera (2013) je príbreţná zóna pás údolného dna do 

vzdialenosti 50 m. V slovenskej metodike je príbreţná zóna definovaná ako 20 metrový pás 

po oboch stranách toku od brehovej čiary danej maximálnou prirodzenou kapacitou koryta 

(Pedersen et al. 2004). Vzdialenosť príbreţnej zóny je individuálna, preto nie je moţné 

sformulovať presné jednotné vymedzenie. Inundačné územie je územia priľahlé k vodnému 

toku a zaplavované pri prietokoch presahujúcich kapacitu  koryta (STN  75 0110, 2002). 

Brehový a sprievodnýporast 

Brehový porast je trávnatá, kríková, stromová alebo kombinovaná vegetácia rastúca na 

brehoch tokov. Je vymedzená pätou svahu a brehovou hranou (čiarou). Jej funkcia spočíva 

predovšetkým v ochrane brehov. Sprievodné porasty rastú za brehovou čiarou 

v bezprostrednej nadväznosti na brehové. Sú súčasťou údolných nív. Brehové porasty 

spoločne so sprievodnými vytvárajú sprievodnú vegetáciu tokov, ktorá je ich neoddeliteľnou 

súčasťou (Šimíček, 1999). 

Mŕtve drevo 

Tento termín je všeobecne zauţívaný pre rozkladajúce sa drevo v rôznych štádiách rozkladu. 

Jeho estetická hodnota je často krát nedocenená, avšak bez akýchkoľvek pochybností má 

nezastupiteľnú úlohu v prírodných procesoch (Horák, 2007). Známym ekvivalentom 
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k termínu mŕtve drevo (viď Obrázok č. 2) je napríklad drevná hmota. Podľa Máčka et al. 

(2011) je však najvhodnejšie pouţívať termín riečne drevo.   

 

Obrázok č. 2: Mŕtve drevo v koryte (prevzaté z Langhammer, 2013) 

 

Hydrologický reţim  

Zákonitosti zmien hydrologických javov v čase a priestore, spôsobené predovšetkým 

klimatickými činiteľmi. Zahŕňa napríklad reţim prietokov, reţim splavenín a podobne 

(www.herber.kvalitne.cz, 2013). 

Odtok a odtokový reţim 

Mnoţstvo vody, ktorá odtečie z povodia alebo vodného útvaru za určitý časový interval, alebo 

vo všeobecnosti odtekanie vody z povodia alebo vodného útvaru (STN  75 0110, 2002). 

Odtokový reţim je široký pojem, ktorý označuje veľkosť a časové rozdelenie prietokov, ich 

charakteristické hodnoty, významnosť, čas výskytu, následnosť vodnosti v jednotlivých 

mesiacoch, ročných obdobiach alebo rokoch a výskyt prietokových extrémov (Szolgay, 

Dzubák, Hlavčová; 1994).  

Prietok a prietokový reţim 

Prietok na vodných tokoch je časovo premenná náhodná veličina. Je to objem vody, ktorý 

pretečie prietokovým profilom za jednotku času (Mosný, 2002). Najčastejšie sa zisťuje 

pomocou metódy hydrometrovania, za pomoci dvojbodovej metódy (prietokové rýchlosti sa 

zmerajú v 0,2 a 0,8 násobku výšky hladiny) s vyuţitím základného vzorca Q = S*v, kde 

v predstavuje rýchlosť a S plochu prietokového profilu. Jednotkou je teda m
3
.s

-1
 (Nováková, 

2006). Pre fluviálnu geomorfológiu je najdôleţitejší korytotvorný prietok, ktorý sa 

najväčšou mierou podieľal na tvarovaní koryta (Lehotský, Grešková; 2004). Prietokový 

reţim znamená výslednicu zráţok v povodí a charakteristík povodia. Je základným určujúcim 

činiteľom, pretoţe generuje prietoky formujúce koryta a nivy. Pre tvar koryta je dôleţitý 

pomer frekvencie a výskytu rôzne veľkých prietokov (Just et al. 2005). 
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Splaveniny a plaveniny 

Splaveniny sú pevné častice minerálneho alebo organického pôvodu, ktoré sú 

premiestňované prúdiacou vodou (Šindlar, 2012). V uţšom slova zmysle sa delia na dnové 

splaveniny a plaveniny. Dnové splaveniny sa pohybujú prevaţne po dne valením, 

prevaľovaním alebo posúvaním (STN  75 0110, 2002). Keď splaveniny strácajú unášaciu 

schopnosť sedimentujú. Plaveniny sú jemnejšie častice s veľkosťou menšou ako 0,1 mm 

rozptýlené v celom prietokovom profile a trvalo obklopené a unášané vodou (Tlapák, 

Henrynek; 2001). Pre morfológiu je dôleţitý splaveninový reţim - proces striedania erózie, 

transportu a akumulácie splavenín  v tečúcej vode (Lellák, Kubíček; 1991). 

2.2 Fluviálna geomorfológia a hydromorfológia 

Fluviálna geomorfológia je vedná disciplína zaoberajúca sa vznikom a históriou riečneho 

reliéfu, snaţí sa pochopiť procesy jeho formovania a predvídať zmeny pomocou kombinácie 

terénneho pozorovania, rôznych experimentálnych štúdií a numerických modelov. Je dôleţitá 

pre riečnu ekológiu z niekoľkých dôvodov. Pomáha pochopiť zmysel rozmanitosti vodných 

tokov, odhaľuje ich jednotlivé tvary a tým navrhuje uţitočné spôsoby ako ich klasifikovať. 

Variabilita riečnych vlastností v priestore a čase je zodpovedná za rozmanitú škálu ţijúcich 

organizmov. Navyše kvantifikácia vzťahov medzi riečnymi tvarmi, funkciami a analýzou 

základných procesov prispieva k hlbšiemu pochopeniu zmien riek a riečnych biotopov 

vyvolaných prírodnými alebo antropogénnymi vplyvmi (Allan, Castillo; 2007). 

Hydromorfológia sa zaoberá štruktúrou, vývojom a dynamickou morfológiou hydrologických 

systémov v priebehu času. Ide o nový podsystém hydrológie, ktorý môţe byť vyuţitý v 

ďalších vedeckých odvetviach, pretoţe dokáţe reagovať na mnoţstvo vedeckých 

a inţinierskych problémov, ktoré vznikli prírodnými a antropogénnymi vplyvmi a doslova 

zmenili hydrologický cyklus (Vogel, 2011). 

Vyššie spomínané definície fluviálnej geomorfológie a hydromorfológie sa vo svojej podstate 

prelínajú. Preto je v súčasnosti moţné označiť hydromorfológiu za ekvivalent fluviálnej 

geomorfológie. Fluviálna geomorfológia, respektíve hydromorfológia sú na území Českej 

a Slovenskej republiky oproti iným krajinám relatívne mladými obormi. Avšak v posledných 

rokoch stúpa záujem o fluviálnu problematiku, a to hlavne z hľadiska mapovania a hodnotenia 

vodných tokov. 
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2.3 Hydromorfologické hodnotenie vodných tokov 

Kvalita vodných tokov sa v minulosti hodnotila prevaţne len z chemického hľadiska. Od 

konca 90. rokov 20. storočia však vzrastajú tendencie po vytvorení komplexných metód, ktoré 

by odráţali celkový tzv. ekohydrologický stav vodných tokov. Čiţe stav, ktorý je daný nielen 

hydrochemickou a hydrobiologickou kvalitou, ale aj hydromorfologickou. V roku 1993 si 

Winfried Lampert a Ulrich Sommer kládli otázku, či je moţné na základe ekologických 

princípov ekosystémy hodnotiť, aj keď teoreticky nemajú ţiadnu hodnotu, respektíve ich 

hodnota je neurčiteľná. Moţnosť hodnotenia im priradzujú aţ v nich vyvolané antropogénne 

zmeny, ktoré moţno merať, klasifikovať a hodnotiť podľa určitých kritérií. Základným 

predpokladom pre moţné hodnotenie je teda definovanie, tzv. referenčného stavu, takého so 

ţiadnym alebo minimálnym zásahom človeka. Tento referenčný stav slúţi pri 

hydromorfologickom hodnotení ako porovnávací prvok (Matoušková, 2008). 

Cieľom hydromorfologického prieskumu je popísať vodný tok z hľadiska jeho stability, 

morfológie, splaveninových a hydraulických charakteristík, vegetácie a úprav toku. Tieto 

údaje umoţňujú vysvetliť vzťahy  medzi rôznymi hydraulickými procesmi ovplyvňujúcimi  

eróziu, usadzovanie a tvar koryta. Ich poznanie je potrebné pre ďalšie projektovanie. 

Hodnotenie je preto kľúčovou súčasťou stanovenia vhodného spôsobu údrţby a revitalizácie 

riek, či zlepšovania podmienok pre ţivot rastlín a ţivočíchov (Králová, 2001). 

2.3.1 Rámcová smernica o vode 

Dôleţitým dátumom v histórii európskej vodnej politiky sa stal 23. október 2000, kedy bola 

schválená Rámcová smernica o vode, známa tieţ pod názvom Water Framework Directive 

(ďalej len WFD alebo RSV). Táto smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/EC, 

ktorá ustanovuje rámec Spoločenstva v oblasti vodnej politiky vstúpila do platnosti 22. 

decembra toho istého roku. Za primárne ciele si kladie ochranu a zlepšenie kvality vôd, 

vodných ekosystémov, udrţateľné hospodárenie so zdrojmi vody a hlavne dosiahnutie 

dobrého stavu vôd do roku 2015 (Rámcová smernica o vode, 2000). 

Je zaujímavým faktom, ţe smernica nestanovuje ţiadne presné hodnoty tohto stavu, určuje iba 

postup ako tento stav definovať. Podľa princípov hodnotenia, ktoré sú zakotvené v RSV bude 

útvar povrchovej vody v dobrom stave vtedy, ak bude vykazovať dobrý ekologický 

a chemický stav. Ekologický stav bude hodnotený podľa biologických 

a hydromorfologických parametrov, chemický stav zase podľa vybraných fyzikálno-

chemických ukazovateľov. Týmto prináša smernica úplne nový prístup k hodnoteniu stavu 
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kvality vôd. Vzhľadom na rozdielne prírodné podmienky si musia normatívne hodnoty 

jednotlivých prvkoch kvality určiť členské štáty v rámci svojho územia jednotlivo. 

Samozrejme, ţe RSV ţiada hodnotiť aktuálny stav vo vzťahu k referenčným podmienkam. 

(Rámcová smernica o vode, 2000).Vďaka tejto smernici získali ekohydrologické princípy 

v krajinách Európskej únie (ďalej len EÚ)  zásadný význam. 

Základom ekohydrologického prieskumu je vedľa hodnotenia akosti vôd analýza 

hydromorfologických pomerov v koryte vodného toku, vyhodnotenie stavu brehovej 

a doprovodnej vegetácie, analýza krajinného pokryvu a retenčného potenciálu príbreţnej zóny 

(Matoušková, 2008) (viď Obrázok č. 3.). Výsledný ekologický stav by mal byť 

charakterizovaný v piatich stupňoch s farebným značením: veľmi dobrý – modrá, dobrý – 

zelená, stredný – ţltá, poškodený – oranţová,  zničený – červená (Langhammer, 2013). 

 

 

Obrázok č. 3: Schematický prehľad základných kritérií pri ekohydromorfologickom prieskume vodných tokov 

(prevzaté z Matoušková, 2008) 

 

WFD stanovuje len štruktúru hydromorfologických zloţiek (viď Tabuľka č.1), ktoré majú byť 

predmetom monitoringu a hodnotenia ekologického stavu. Konkrétnu špecifikáciu systému 

hodnotenia prináša aţ Európska norma EN 14614, ktorá predstavuje návod na hodnotenie 

hydromorfologických charakteristík riek. Táto norma sa tak v podstate stala medzinárodnou 

metodikou – štandardom hodnotenia hydromorfologických charakteristík vodných tokov 

(Langhammer, 2013).V podmienkach Českej republiky je WFD zakotvená predovšetkým 

v zákone 254/2001 Sb. o vodách a v Slovenskej republike taktieţ vo vodnom zákone 

364/2004 Z.z.. Kvôli poţiadavkám WFD si krajiny vytvárajú vlastné alebo pretvárajú staršie, 

uţ vzniknuté metodiky na základe tejto normy. 
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Tabuľka č. 1: Štruktúra hydromorfologických zložiek hodnotenia podľa WFD (upravené z Langhammer, 2013) 

HYDROLOGICKÝ REŢIM 

KONTINUITA 

TOKU 

MORFOLOGICKÉ 

PODMIENKY 

veľkosť a dynamika prúdenia vody 

premenlivosť hĺbky a šírky koryta 

štruktúra a substrát dna toku 

prepojenie na útvary podzemnej 

vody 
štruktúra príbreţnej zóny 

 

2.3.2 Medzinárodná metodika Water Quality 

Uţ vyššie spomínaná európska norma EN 14614Water Quality - Guidance standard for 

assessing the hydromorphological features of rivers bola schválená Európskym výborom pre 

normalizáciu (ďalej len CEN) 23.9.2004. Povinnosťou kaţdého členského štátu EÚ bolo 

prijatie tejto normy za štátnu do mája roku 2005 a jej  následné rešpektovanie. Teda v roku 

2005 sa českým ekvivalentom tohto dokumentu stala Česká technická norma: Jakost vod –

návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristík řek (ďalej len ČSN EN 14614) 

a slovenským ekvivalentom Slovenská technická norma: Kvalita vôd – návod na hodnotenie 

hydromorfologických vlastností tokov (ďalej len STN EN 14614). Týmto krokom sa pre 

zjednotenie hodnotenia hydromorfologických charakteristík a hlavne pre potreby WFD 

sformuloval akýsi medzinárodný návod. Základnou poţiadavkou pre  sledovanie je určenie 

riečneho typu na základe šiestich základných faktorov: veľkosť alebo plocha povodia, sklon 

koryta, geologické pomery, zemepisná poloha, nadmorská výška prameňa alebo úseku a  

odtokový reţim (Matoušková, 2008). 

Podľa EN 14614, respektíve ČSN EN 14614/STN EN 14614 sa sledované povodie rozdelí na 

riečne typy a následne na menšie čiastkové úseky. Pre vymedzenie týchto úsekov je podstatný  

napríklad tvar údolia, pôdorysný tvar trasy koryta a prietok. Dĺţka sledovaných jednotiek 

závisí na účele hodnotenia a samozrejme veľkosti toku. Hydromorfologický prieskum by mal 

byť uskutočňovaný optimálne pri niţších vodných stavoch a predovšetkým v období, kedy je 

moţnosť popísať všetky charakteristiky. Podľa RSV by frekvencia mapovania nemala byť 

dlhšia ako desať rokov. Prieskum by mal byť prevádzaný v troch hlavných zónach riečneho 

prostredia: koryto, príbreţná zóna a inundačné územie (viď Obrázok č. 4).  
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Obrázok č. 4: Základné zóny hydromorfologického prieskumu vodných tokov (upravené z Matoušková, 2008) 

 

V rámci týchto zón sa hodnotia jednotlivé parametre (23), ktoré sú rozdelené do 10 kategórií 

(viď Tabuľka č. 2). Podľa nich sa úsek zaradí do jednej z piatich tried ekologickej kvality, kde 

prvá trieda predstavuje referenčný stav. Terénne sledovanie by malo prebiehať pochôdzkou 

pozdĺţ brehu, ak však nie sú charakteristiky na protiľahlej strane dostatočne viditeľné, 

poţaduje sa mapovanie aj druhého brehu. V neposlednom rade odporúča dôkladné 

preškolenie mapovateľov (Matoušková, 2008). 

 

Tabuľka č. 2: Hodnotené kategórie podľa normy STN EN 14614 (upravené zo STN EN 14614) 

 

  

ZÓNY HODNOTENÉ KATEGÓRIE 

 

 

 

 

KORYTO 

pozdĺţna priechodnosť ovplyvnená umelými 

stavbami 

prúdenie 

charakter erózie/nánosu 

vegetácia koryta a organické zvyšky 

substrát 

geometria koryta 

RIEČNE BREHY/PRÍBREŢNÁ ZÓNA 
štruktúra a úpravy brehu 

typ a štruktúra vegetácie  

INUNDAČNÉ ÚZEMIE 

vyuţitie priľahlej pôdy  

stupeň priechodnosti inundačného územia a 

bočného pohybu riečneho koryta 

Koryto Príbreţná zóna Inundácia 

Hydromorfologický 

prieskum 
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2.6 Európske metodiky hydromorfologického hodnotenia vodných tokov 

V minulosti sa hydromorfológii prikladal len malý význam, dnes však poznáme v Európe viac 

ako 50 hodnotiacich prístupov. Za Veľkou Britániou, kde majú veľmi dobre vyvinuté  

hydromorfologické programy hodnotenia tokov, nezaostávajú ani ostatné štáty, ako napríklad 

Nemecko a Francúzsko (Anstead, Barabas; 2013).  

VEĽKÁ BRITÁNIA 

Metodologický postup mapovania riečneho koridoru vytvorený Holmesom v roku 1986 sa 

stal základom pre vývoj ďalšieho mapovania a hodnotenia tokov. Metóda spájala záznamový 

protokol a mapový podklad. Pravidelné úseky, ktoré boli dlhé okolo 500 metrov sa popisovali 

za pomoci štandardných grafických znakov. Tento postup sa stal základným kameňom pre 

vznik metodiky River Corridor Survey a taktieţ najrozšírenejšej a najdokonalejšej metodiky 

River Habitat Survey (ďalej len RHS) (Anstead,Barabas; 2013).  

River Habitat Survey – RHS 

Cieľom tejto metodiky je poukázať na skutočnosť, ţe dôleţité je nielen udrţiavanie vysokých 

štandardov kvality vody, ale aj ochrana morfometrickej štruktúry korytovo-nivných systémov. 

Vyvíjala sa uţ od počiatku 90. rokov, najnovšia verzia vznikla v roku 2003. Postup 

hodnotenia podľa RHS (viď Obrázok č. 5), ktorý je bliţšie popísaný niţšie zahrňuje okrem 

charakteristík zisťovaných v teréne aj charakteristiky zaloţené na mapových podkladoch 

(nadmorská výška, sklon a ďalšie).Hodnotené úseky sú dlhé 500 metrov. Okrem celého úseku 

sa podrobnejšie mapuje 10 stanovíšť (tzv. spot checks), ktoré sú od seba vzdialené 50 metrov. 

Hodnotenie prebieha kolmo k toku v pásoch širokých 10 metrov. Charakteristiky sú zamerané 

na materiál brehov a koryta, úpravy, typ prúdenia, land use
1
 a riečnu vegetáciu (viď Obrázok 

č. 6) (Environment Agency, 2003). 

Metodika popisuje aţ 200 parametrov. Všetky charakteristiky sa môţu rozdeliť do štyroch 

základných kategórií: všeobecné informácie, spot-checks charakteristiky, jednorazové 

merania, kumulatívne merania (sweep up) (Environment Agency, 2003) 

 

 

                                                 
1
 Pojem označujúci vyuţívanie krajiny.  
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Obrázok č. 5: Schéma postupu hodnotenia podľa RHS (prevzaté z Raven et al. 1998) 

 

 

Obrázok č. 6: Znázornenie mapovaných charakteristík v miestach spot – checks (prevzaté z Raven et al. 1998) 

 

Hodnotiaci terénny formulár (viď Príloha A.) je vytvorený formou škrtacieho záznamu, čím 

sa minimalizuje písanie v teréne. Po vyplnení terénneho záznamu sa dáta prenesú do počítača, 

kde sa pomocou softwaru vypočítajú dve hodnoty: Habitat quality score (HQS) a Habitat 

modification score (HMS). Skóre je vypočítavané zo všetkých váh jednotlivých elementov. 

Obecne platí, ţe čím je prírode bliţšie prostredie, tým ma vyššie skóre. Samozrejme okrem 

spomínaných indexov sa hodnotené úseky porovnávajú s referenčnými. Oproti väčšine 
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ostatných metodík, ktoré odporúčajú mimo vegetačné obdobie kvôli lepšej viditeľnosti by sa 

mapovanie podľa RHS malo uskutočňovať v lete. Dôleţitou súčasťou celého hodnotenia je 

fotodokumentácia (Environment Agency, 2003). 

RHS sa neustále testuje, zdokonaľuje a vyvíja. Popisuje aţ 200 parametrov, preto 

jednoznačne patrí medzi najdlhšie, najprepracovanejšie, najzaujímavejšie a zároveň najmenej 

subjektívne metódy hodnotenia. Kvalita je zaručená povinnosťou hodnotiteľa absolvovať 

trojdenné školenie, kde získava akreditáciu, ktorú je potrebné kaţdé tri roky obnovovať. 

Keďţe hodnotí aj habitát rieky a jej okolie, má širšie vyuţitie neţ morfológiu. Nevyuţíva sa 

len v celej Veľkej Británii, ale taktieţ po upravení na zmenené podmienky aj v iných štátoch, 

napr. v Taliansku, Fínsku a Portugalsku (Králová, 2007). 

NEMECKO 

Nemecký systém pre vyhodnocovanie hydromorfológie riek pozostáva z odporučení, ktoré 

pripravila agentúra Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (ďalej len LAWA) a Spolkový ústav 

hydrológie v Nemecku. Jednotlivé spolkové krajiny si môţu doplniť jadro protokolu 

a prispôsobiť si ho pre svoj typ riek (Lehotský,2006). 

Länderarbeitsgemeinschaft Wasser – LAWA 

V závislosti od rozsahu a potrieb hydromorfologického prieskumu odporúča LAWA dve 

rôzne metódy: 

1. On-site survey/field survey (LAWA-FS): podrobný prieskum hydromorfologických 

ukazovateľov, ktoré môţu byť vyuţité pri plánovaní riečnych projektov. Vyţaduje 

samotný terénny prieskum s vyuţitím mapovacieho formulára. Lepšie uplatnenie 

nachádza pri menších riekach. 

2. Overview/Landscape survey (LAWA-OS):všeobecná metóda pre regionálne, štátne 

a federálne programy a strategické plánovanie. Nevyţaduje detailné terénne 

mapovanie, jednotlivé parametre sa skúmajú napríklad z leteckých fotografií a máp. 

Najčastejšie sa vyuţíva pre veľké vodné toky. 

Pri terénnom prieskume field survey dĺţka jednotlivých mapovaných úsekoch závisí na šírke 

koryta toku. Pri korytách širokých menej ako 10metrov, sú dielčie úseky dlhé 100 metrov. Pri 

väčších riekach, kde koryto presahuje šírku 10 metrov, sú mapované úseky v násobkoch 

stoviek metrov, nesmú však presahovať jeden kilometer. Hodnotí sa celkom 25 parametrov 

rozdelených do štyroch skupín: vlastnosti koryta, vlastnosti brehov a brehové zóny, vlastnosti 

nivy a hydrologické informácie. Pri všeobecnom prieskume landscape survey je 17 
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parametrov zoskupených len do dvoch kategórií - riečne koryto a niva. Pri obidvoch 

postupoch sú jednotlivé charakteristiky ohodnotené bodmi. Následne sa zaradia do 

jednotlivých tried kvality. LAWA pôvodne pracovala so siedmymi triedami, tie však boli 

podľa WFD agregované na 5 tried kvality (Lehotský, 2006). 

DÁNSKO 

Danish Stream Habitat Index – DSHI 

Metodika bola vyvinutá v spolupráci Národného environmentálneho výskumného ústavu 

a dánskeho kraja. Je zaloţená na staršom indexe, ktorý bol vyuţiteľný len pre malé toky. Za 

účelom aplikovateľnosti na toky väčšie bol modernizovaný a prepracovaný na súčasný DSHI. 

Má dohromady25parametrov, ktoré sa členia na dve základné skupiny, a to na parametre 

zaznamenané priamo v teréne a parametre odčítané z máp a leteckých snímok. Celková 

hodnota indexu sa má vypočítať ako celkový pomer všetkých parametrov, ktoré budú 

ohodnotené rôznou váhou, tá sa určí podľa frekvencie a výskytu.  DSHI pouţíva päťmiestnu 

stupnicu ekologickej stability vodných tokov a chce dosiahnuť, aby sa v terénnom mapovaní 

zisťovalo čo najmenej charakteristík a celý prieskum tak netrval viac ako jednu hodinu 

(Lehotský, 2006).  

FRANCÚZSKO 

Systéme d´ Evaluation de la Qualité du Milieu Physique – SEQ 

Metodiku vytvorilo Ministerstvo ţivotného prostredia v spolupráci s vodnými agentúrami 

v roku 1998.Jej súčasťou je aj národná typológia riek. Systém bol vyvinutý s veľkou 

citlivosťou na prírodné alebo umelé zmeny riečnej kvality a mal by poskytovať informácie 

o príčine zmien (Lehotský, 2006).  

Mapovaný úsek podľa SEQ sa rozdelí na časti s čo najväčšou homogénnou podobnosťou. 

Tieto vzhľadovo podobné úseky môţu byť rôznorodo dlhé, od stoviek metrov aţ po niekoľko 

kilometrov. Zaznamenáva sa pribliţne 50 charakteristík, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín: 

1. Morfologické parametre – štrukturálne, popisujúce štruktúru  koryta, brehy a riečnu 

nivu. 

2. Hydrologické parametre – popisujú intenzitu a fungovanie fluviálnych procesov. 

Výstupom je stobodová stupnica, kde sa skóre vypočíta pre kaţdý riečny subsystém zvlášť. 

Nakoniec sa kaţdý úsek alebo celá rieka zaradia do jednej z piatich tried ekologickej kvality 

tokov. Triedy sú rozlíšené v mapách farebne. K rýchlejšiemu priebehu hodnotenia pouţíva 
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táto metodológia okrem terénneho mapovania aj iné zdroje, napríklad letecké snímkovanie 

alebo údaje Geografického informačného systému (ďalej len GIS) (Lehotský, 2006). 

 

2.7 Mimoeurópske metodiky hydromorfologického hodnotenia vodných tokov 

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ 

Rapid Bioassesment Protocols – RBP 

Tento metodologický postup bol vytvorený ako súčasť rozsiahleho monitoringu vodných 

tokov v USA. Monitoring je zameraný prevaţne na biologické charakteristiky. Hodnotenie je 

uskutočňované na základe hydromorfologických charakteristík habitátov tokov a vyhodnotení 

nárastov makrozoobentosu a rýb. RBS hodnotí len 10 parametrov sledovaných v teréne. 

Cieľom metodiky je predovšetkým biologické hodnotenie, avšak hydromorfologické 

charakteristiky povaţuje za dôleţité a podstatné pre komplexné hodnotenie habitátov vodných 

tokov. Pre hodnotenie severoamerických riek je to celoštátny štandard hodnotenia 

ekologického stavu riek. Súčasťou metodiky je 20 bodový hodnotiaci systém a len štyri 

akostné triedy. V podstate ide o rýchly hodnotiaci postup, avšak s veľkou mierou 

generalizácie (Barbour et al. 1999). 

Stream Visual Assesment Protocol - SVAP 

Metodika bola vyvinutá ministerstvom poľnohospodárstva v roku 1998. Poprednými autormi 

sú Bruce Newton, Ronald Bjorkland a Dr. Catherine Pringle. Tento protokol poskytuje 

základnú úroveň hodnotenia, vhodnú pre laickú verejnosť zaujímajúcu sa o kvalitu vodných 

tokov s malou znalosťou fluviálnej geomorfológie, hydrológie, či biológie. SVAP meria 15 

prvkov (najnovšia verzia 16) a je zaloţený výhradne na krátkom vizuálnom pozorovaní, ktoré 

má trvať pribliţne len dvadsať minút. Hodnotiace parametre zahŕňajú obidve zloţky 

ekologickej kvality vody. Abiotickú, kde sa zaradzujú hydromorfologické parametre 

a biotickú, týkajúcu sa vodných organizmov. Hodnotí sa napríklad celková upravenosť 

koryta, stabilita brehov alebo prítomnosť rôznych stanovíšť pre ryby a iné vodné organizmy. 

Kaţdý z hodnotiacich parametrov je ohodnotený bodmi. Najvyššie skóre predstavuje blízku 

zhodu s referenčnými podmienkami. Celkové skóre sa vypočíta jednoduchým priemerom 

bodov. Následne sa mapovanému úseku priradí jedna zo štyroch tried kvality: výborná, dobrá, 

priemerná alebo slabá. Celkovo je SVAP naozaj nenáročná na znalosti a celkový postup. Aj 
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napriek tomu, ţe sa potyká s veľkou mierou generalizácie patrí táto metodika k veľmi 

zaujímavým (Newton et al. 1998). 

AUSTRÁLIA 

Australian River Assesment Scheme -  AusRivAs 

Metodika AusRivAs bola vyvinutá federálnou vládou v rámci programu National River Helth 

Program. Metodika má dva základné koncepty, a to prieskum ţivej - biotickej zloţky 

(bioassesment) a prieskum neţivej – abiotickej zloţky (physical assesment), kde patria 

morfologické charakteristiky koryta, brehov, príbreţných zón a nivy. Základom celého 

hodnotenia je vytvorenie akéhosi predpovedného modelu za pomoci dát z referenčných 

oblastí, ktorý potom súţi ako hlavný podklad pre zistenie narušenia v ďalších lokalitách. Aj 

napriek tomu, ţe je hodnotených veľa parametrov, vďaka pekným nákresom a schémam je 

terénny formulár prehľadný a nie aţ tak zloţitý. Jedná sa ale o veľmi časovo náročnú metódu, 

kde hodnotenie môţe trvať aj niekoľko hodín. Keďţe mapovanie hydromorfologickej zloţky 

plní len sprievodnú úlohu, výstupom kvality abiotickej zloţky nie sú ţiadne triedy kvality ani 

konkrétne závery porovnateľné s inými metodikami. Ide skôr o všeobecný prehľad kvality 

(Parsons, Thoms, Norrris; 2001).  

 

2.8 Porovnanie európskych a mimoeurópskych metodík 

Okrem bliţšie rozobratých metodík hydromorfologického mapovania existuje ešte mnoho 

známych a vyuţívaných postupov mapovania. Aplikujú sa v európskych krajinách ako 

Rakúsko, Taliansko, Španielsko a v mnohých ďalších, kde fluviálna geomorfológia má dlhšiu 

tradíciu ako v našich krajinách. V tabuľke (viď Príloha B) sú zahrnuté uţ spomenuté metódy, 

spoločne s ďalšími. Ich stručný prehľad obsahuje rok vzniku, autora, údaje odkiaľ metodika 

čerpá a monitorované zóny. 

Metodík, ktoré vznikli mimo Európu je taktieţ o mnoho viac. Vyuţívajú sa tieţ hlavne 

v Austrálii a Amerike. Ich stručný tabuľkový prehľad (viď Príloha C) obsahuje totoţné 

parametre ako predchádzajúca príloha. 

Ďalší stručný prehľad (viď Tabuľka č. 3) obsahuje základné charakteristiky ako počet 

hodnotených parametrov, dĺţku mapovaných úsekov, počet tried kvality, údaj 

o percentuálnom podiele zaznamenávaných charakteristík jednotlivými metódami na výčte 

charakteristík udávaných v medzinárodnom európskom štandarde CEN 14614. Údaj o časovej 
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a vedomostnej náročnosti (nenáročná, priemerne náročná – p. náročná, náročná a veľmi 

náročná – v. náročná) je čisto teoreticky odvodený zo získaných informácií a znalostí.  

Najviac kompatibilnou v oblasti hodnotených charakteristík s európskym štandardom EN 

14614 je jednoznačne LAWA – FS, vysokú zhodnosť dosiahla aj RHS a AusRivAs. 

Pravdepodobne z dôvodu nízkej podobnosti nebol údaj o percentuálnom podiele zverejnený 

u DSHI a SVAP. S najväčším počtom parametrov pracuje RHS, naopak s najmenším RBP. 

Dĺţky úsekov majú metodiky nastavenú rôznorodo, od jednotných dĺţok, cez dĺţky závislé na 

šírke koryta, aţ po rôzne dlhé úseky s čo najväčšou podobnosťou. Čo sa týka časovej 

a vedomostnej náročnosti je jednoznačne najzloţitejšia RHS.  Avšak dôkladným preškolením 

mapovateľov sa zniţuje náročnosť a stúpa kvalita hodnotenia. Naopak najmenej náročnou 

metodikou, čo sa týka času a znalostí hydromorfológie je SVAP, ktorá je zaloţená len na 

jednoduchom a krátkom vizuálnom pozorovaní. Metodika AusRivAs nedisponuje ţiadnymi 

triedami  kvality, pretoţe hydromorfologické zloţky plnia len sprievodnú úlohu. 

 

Tabuľka č. 3: Stručný prehľad základných charakteristík vybraných metodík (upravené na základe údajov 

z metodík;  publikácie Fernandéz et. al.,2011) 

 

  

 

Európske metodiky Mimoeurópske metodiky 

RHS 
LAWA-

FS 

LAWA-

OS 
DSHI SEQ RBP SVAP AusRivAs 

CEN [%] 95 100 55 X 85 55 X 95 

Počet 

parametrov 
200 25 17 25 50 10 16 82 

Dĺţka 

úsekov 
500 m 

závisí 

na šírke 

koryta 

(100-

1000m) 

závisí 

na šírke 

koryta 

(100-

1000m) 

100 m 

rôznorodá 

zaloţená na 

podrobnosti 

rôzna(napr.100 

m, 40x 

omočený 

obvod koryta) 

min. 12x 

šírka 

koryta 

500 m 

Počet tried 5 5 5 5 5 4 4 X 

Časová 

náročnosť 

v. 

náročná 

p. 

náročná 

p. 

náročná 
nenáročná náročná nenáročná nenáročná náročná 

Vedomostná 

náročnosť 

v. 

náročná 

p. 

náročná 

p. 

náročná 

p. 

náročná 
náročná p. náročná nenáročná p. náročná 
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2.8 Metodiky hydromorfologického hodnotenia v Českej republike 

Ekomorfologického hodnocení kvality habitatu vodních toků – EcoRivHab 

Autorom tejto metodiky, ktorá vznikla ako dizertačná práca na Katedre fyzickej geografie 

Univerzity Karlovej v Prahe je RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.. Práca bola obhájená v roku 

2003, avšak finálnu verziu získala aţ v roku 2007, kedy bola prepracovaná v súlade 

s podmienkami RSV a taktieţ z dôvodu širšej vyuţiteľnosti. Metóda je zaloţená na terénnom 

prieskume s moţným vyuţitím mapových podkladov a distančných dát. Hodnotí 

ekohydrologickú kvalitu vodných tokov s dôrazom na hydromorfologické charakteristiky 

koryta, stav údolnej nivy a príbreţnej zóny. Vyuţíva definíciu referenčného stavu v kontexte 

s RSV. Jej hlavným cieľom je vyhodnotiť ekomorfologický stav vodných tokov, identifikovať 

úsek, ktorý spĺňa tzv. dobrý ekologický stav, taktieţ nájdenie antropogénne ovplyvnených 

úsekov vodných tokov, rovnako ako území s prírode blízkymi vodnými ekosystémami. 

Monitorovanie je uskutočňované po celej dĺţke toku, spravidla od prameňa k ústiu. Dĺţka 

optimálnych úsekov sa pohybuje od 200 do 1000 metrov. Táto metodika navrhuje 

monitorovať 31 parametrov, ktoré sú ohodnotené slovne alebo päťbodovou stupnicou. Po 

ohodnotení parametrov bodmi sa vypočíta postupne v rámci zón, úsekov a nakoniec celého 

toku aritmetický priemer. Podľa toho v akom intervale sa celkový priemer nachádza je toku 

priradený ekomorfologický stupeň kvality, ktorý je zaznamenaný v mapách farebne (viď 

Tabuľka č. 4) (Matoušková, 2008). 

 

Tabuľka č. 4: Výsledné vyhodnotenie ekomorfologického stavu (upravené z Matoušková, 2008) 

 

Ekomorfologický 

stupeň 
Interval Slovné označenie úseku 

Kartografické 

zobrazenie 

       I. <1-1,5> 

prírodný, prírode blízky  

bez antropogénnenho 

vplyvu 

tmavo modrá farba 

II. (1,5-2,5> 
mierne antropogénne 

ovplyvnený 
zelená farba 

III. (2,5-3,5> stredne antr.ovplyvnený ţltá farba 

      IV. (3,5-4,5> silno antr.ovplyvnený oranţová farba 

                V. (4,5-5> 
veľmi silno 

antr.ovplyvnený 
červená farba 



Ľubica Marčáková: Hydromorfologické hodnotenie vodných tokov 

 

2014                                                                                                                                           20 

   

Šindlarova metodika 

V roku 2008 vznikla Metodika odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního 

řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírode blízkych opatření. Táto tzv. 

podrobná metodika bola uverejnená vo Vestníku Ministerstva ţivotného prostredia (ďalej len 

MŢP). Rieši dobrý ekologický stav vôd v rozsahu hydromorfologických zloţiek v súlade 

s RSV a vyuţite nachádza v prípadoch, keď sú zhromaţdené dôleţité analýzy s podrobnými 

informáciami a vyhotovený projekt GIS. Ak však nie je moţné previesť podrobný prieskum 

územia, metodika stráca význam aplikovateľnosti. Z tohto dôvodu bola v roku 2009 

prepracovaná a vytvorená tzv. zjednodušená metodika Metodika odboru ochrany vod, která 

stanovuje zjednodušený postup hodnocení vlivu úprav vodních toku a niv na 

hydromorfologický stav vod (Šindlar s.r.o., 2009). 

Na vytvorení tejto metodiky sa podieľali poprední odborníci z oboru, primárnu zásluhu na 

vzniku má firma Šindlar s.r.o., ktorej zakladateľom je Ing. Miloslav Šindlar venujúci sa tejto 

problematike uţ od začiatku 90. rokov. Preto sa pouţíva označenie Šindlarova metodika.  

Jedná sa o metodiku hodnotiacu opatrenia v projektových dokumentáciách, realizovaných 

zákrokov na vodných tokov a v nivách, nie o metodiku vyberajúcu vhodné úseky pre prírode 

blízke opatrenia. Samozrejme, ţe nenahrádza biologické hodnotenie, stanovuje len mieru 

dosiahnutia alebo odklonu vodného toku od určitého prirodzeného potenciálu. Stupeň 

narušenia prirodzeného stavu územia je hodnotený oddelene pre koryto (riečisko) vodného 

toku a pre  nivu. Hodnotiace parametre (23) sú rozdelené do siedmych kritérií, 17 parametrov 

spadá pod kritéria vodného toku, 6 pod kritéria nivy (Šindlar s.r.o., 2009). 

Kritéria pre vodný tok: hydrologický a splaveninový reţim, morfológia trasy hlavného 

koryta a nivných ramien, morfológia koryta, vplyv vzdutia a ovplyvnenia migračnej 

priestupnosti úseku. Kritéria pre nivu: odklon vyuţitia nivy od prírodného stavu, ekologické 

väzby toku a nivy, vplyv okolitej krajiny (Šindlar s.r.o., 2009). 

Podklad hodnotenia zásahov do vodného toku alebo nivy je naprogramovaný v tabelárnej 

zostave v exceli. Jednotlivé parametre majú vlastné váhy pričom súčet v rámci kritéria je 

rovný jednej. Váţeným priemerom sa vypočíta celkové skóre, podľa ktorého sa tok zaradí do 

jednej z piatich tried kvality. Získanými výsledkami je moţné posúdiť, či realizáciou 

navrhovaného opatrenia dôjde k zlepšeniu alebo zhoršeniu súčasného stavu. Zámery by 

v danej lokalite mali zaistiť dobrý hydromorfologický stav, čiţe by mali dosiahnuť viac neţ 

60% z potenciálu dynamickej rovnováhy vodného toku. (Šindlar s.r.o., 2009). 
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V konečnom dôsledku ide o veľmi náročnú a komplikovanú metodiky, ktorá si vyţaduje 

veľké mnoţstvo dát a hlavne vysokú odbornosť a profesionalitu hodnotiteľa.  

Metodika Agentúry ochrany prírody a krajiny 

Tento metodologický postup hydromorfologického hodnotenia vznikol v roku 2007 (finálna 

verzia) pod názvom Metodika pro hodnocení hydromorfologie na referenčních lokalitách 

v rámci monitoringu ekologického stavu tekoucích vod podle rámcové smernice o vodách 

(WFD 200/60/ES).Autormi sú Prof. RNDr. Demek Jaromír, DrSc., Ing. Vatolíková Zuzana a 

Mgr. Mackovčin Peter. Metodika vychádza uţ zo spomínanej nemeckej metodiky LAWA 

(Demek et al. 2007).  

Slúţi na hodnotenie hydromorfológie úsekov vodných tokov, ktoré sú vybrané za referenčné 

lokality. Získané dáta slúţia pri rozhodovaní referenčnosti vybraných území a ako podporné 

údaje pri stanovení biologických zloţiek. Cieľom je hodnotenie ekologických funkcií ako 

morfodynamika, kvalita habitátov a odtokové pomery. Hodnotiacich parametrov je celkovo 

17. Pre lepšiu prehľadnosť sú rozdelené na parametre ex situ (hodnotenie v kancelárií), kde sa 

vyuţívajú rôzne tematické mapy, letecké snímky a ďalšie materiály a in situ (hodnotenie 

v teréne). Mapované úseky sú rozdelené v závislosti na šírke koryta (od 200 metrov aţ po 1 

kilometer). Najvhodnejšia doba pre terénny prieskum je v období malých prietokov 

a samozrejme mimo vrcholu vegetačnej doby, kedy by hustý brehový porast bránil prístupu. 

Celé hodnotenie je v podstate zaloţené na počte bodov pridelených parametrom koryta, 

brehov a nivy. Hydromorfologický stav daného mapovaného úseku je daný priemerom 

hodnôt. Samozrejme, ţe ľavý a pravý breh je hodnotený samostatne ako aj ľavobreţná 

a pravobreţná niva. Hodnoty sú zaznamenávané do mapovacieho formulára, ako aj pri 

ostatných metodikách. Z výslednej vypočítanej hodnoty  hydromorfologického stavu je úseku 

priradená patričná kvalita (5 tried) a následne typická farba pre zaznačenie do mapy (Demek 

et al. 2007). 

Hydroekologický monitoring (skrátené ďalej len HEM) – Metodika pre monitoring 

hydromorfologických ukazateľov ekologickej kvality vodných tokov bude bliţšie 

popísaná v ďalších kapitolách.  
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2.9 Metodiky hydromorfologického hodnotenia v Slovenskej republike 

V porovnaní s inými, uţ spomínanými krajinami, kde je fluviálna geomorfológia na vysokej 

úrovni je proces mapovania a hodnotenia hydromorfologických vlastností tokov v Slovenskej 

republike len v začiatočných štádiách. V roku 2004 bol vypracovaný tzv. Protokol 

hydromorfologického hodnotenia tokov, ktorého hlavným autorom je Morgem Laugen 

Pedersen. Bol vytvorený v rámci spoločného projektu s Dánskom (Anstead, Barabas; 2013). 

Bliţšie informácie o tomto metodologickom postupe budú podrobnejšie rozobraté taktieţ 

v nasledujúcich kapitolách. 

Hydromorfologický monitoring pre hodnotenie ekologického stavu (GES, GEP) 

vodných útvarov v súlade s RSV 2000/60/ES  

Táto metodika Výskumného ústavu vodného hospodárstva (ďalej len VÚVH) vznikla v roku 

2008 ako nadstavba na Pedersenov protokol (Anstead, Barabas; 2013) 

Cieľom je samozrejme v súlade s poţiadavkami RSV dokumentovať a hodnotiť  vývoj 

hydromorfologického stavu vodných útvarov. V neposlednom rade tieţ overiť účinnosť 

realizovaných a navrhnutých zmierňujúcich opatrení. Celý monitoring sa odohráva na základe 

hodnotenia zmien hydromorfologických charakteristík. Je nutné hydromorfologický 

monitoring doplniť o hydrobiologický monitoring, ktorého výsledky budú nakoniec 

rozhodujúce. Hydromorfologický prieskum sa vykonáva na: 

1. prirodzených vodných útvaroch – bez významnejších zásahov, kde je v súčasnosti 

dobrý ekologický stav (ďalej len GES), 

2. vodných útvaroch, ktoré sú v riziku – nepriaznivo ovplyvnené rôznymi zásahmi 

a úpravami, avšak vhodnými revitalizačnými opatreniami je moţne dosiahnuť GES, 

3. významne ovplyvnených vodných útvarov (HMWB) – natoľko ovplyvnených, ţe uţ 

nie je moţné ani revitalizačnými opatreniami dosiahnuť GES, avšak je moţné 

navrhnúť zmierňujúce opatrenia, ktorými môţe byť dosiahnutý aspoň dobrý 

ekologický potenciál(ďalej len GEP). 

Podľa tohto doplnku je vhodné vykonať predbeţné hodnotenia na základe analýz mapových 

podkladov, leteckých snímok a iných dokumentov. Terénne mapovanie by malo byť na 

úsekoch, ktorých dĺţky zodpovedajú aspoň sedem násobku šírky koryta. Samozrejme je nutné 

na začiatku určiť morfologický typ koryta. Sledované charakteristiky sú rozčlenené do 

štyroch základných skupín: koryto (členitosť, dno toku, dnové útvary v koryte, typ prúdenia 

a iné), brehy (stav, príbreţná vegetácia a ďalšie), inundácia (intravilán, extravilán, vegetácie 
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atď.) a hydrológia (charakteristické prietoky, zmeny hydrologického reţimu, prítoky 

a ďalšie). Všetky zistené informácie sa zaznamenávajú do hydromorfologického protokolu 

a vykreslia farebne do mapových príloh. Miera ovplyvnenia charakteristík sa stanoví na 

základe ohodnotenia v rozsahu od jedna po päť, ku ktorému je priradená jedna z piatich tried 

kvality (VÚVH, 2008). 

Významný prínos pre mapovanie a hodnotenie vodných tokov v súlade s RSV je 

vypracovanie metodiky stanovenia referenčných podmienok a klasifikačných schém pre 

hydromorfologické parametre vodných tokov, ktorej popredným autorom je Šporka. Slúţi na 

hodnotenie hydromorfologických prvkov kvality (ďalej len HMPK). Nemenej dôleţitým 

dokumentom je aj katalóg typov povrchových vôd SR (Bartík et al. 2008). Obsahuje 

informácie o referenčných lokalitách vyuţiteľných pri hodnotení ekologického stavu tokov 

(Anstead, Barabas; 2013).  

 

2.10 Porovnanie metodík pouţívaných v ČR a SR 

Skóre hodnotených zón vznikne priemermi bodov, ktoré sú v danej zóne priradené 

jednotlivým parametrom. Celkové skóre úseku zase ako priemer hodnôt zón. Skóre celého 

toku sa následne vypočíta priemerom skóre úsekov. Podľa výsledného skóre, konkrétnejšie 

podľa toho do ktorého intervalu patrí, sa tok, alebo určitý úsek toku zaradí do jednotlivých 

tried kvality. Tieto hranice tried, teda v podstate intervaly hodnôt si určí kaţdá metodika 

jednotlivo (viď Tabuľka č. 5). Okrem Šindlarovej metodiky, ktorá má intervaly prepočítané 

na percentá, majú ostatné typické rozmedzie od jedno do päť. Slovenská metodika a metodika 

AOPK majú totoţné hranice, čo umoţňuje jednoduché porovnanie výsledkov. Metodika 

EcoRivHab má zase prísnejšiu hranicu prvej triedy, ale zároveň vyššiu hranicu najniţšej 

triedy kvality. 

Tabuľka č. 5: Hranice tried kvality (upravené na základe údajov z metodík) 

 České metodiky Slovenská metodika 

Trieda EcoRivHab Šindlarova metodika Metodika AOPK Hydromorf. mon. GEP a GES 

I. <1-1,5> <100-80)% 1,0-1,7 1,0-1,7 

II. (1,5-2,5> <80-60)% 1,8-2,5 1,8-2,5 

III. (2,5-3,5> <60-40)% 2,6-3,4 2,6-3,4 

IV. (3,5-4,5> <40-20)% 3,5-4,2 3,5-4,2 

V. (4,5-5> <20-0>% 4,3-5,0 4,3-5,0 
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Zo spomínaných metodík najväčším počtom hodnotených parametrov disponuje EcoRivHab 

naopak najmenším slovenská metodika. Počet monitorovaných zón je pribliţne u všetkých 

rovnaký. Ţiadna z metodík nestanovuje jednotnú striktnú dĺţku mapovaných úsekov, dĺţka 

závisí buď na šírke toku, alebo si hodnotiteľ môţe vybrať ľubovoľne dlhý úsek. Triedy 

kvality majú zhodné a okrem Šindlarovej metodiky všetky vyuţívajú na výpočet skóre 

aritmetický priemer. Šindlar priradzuje váhy jednotlivým parametrov v rámci kritérií 

a zároveň kritérií v rámci zón. Najmenej náročnou čo sa týka vedomostí hydromorfológie sa 

podľa získaných informácií javí EcoRivHab a najnáročnejšou Šindlarova metodika. Časovú 

náročnosť Šindlarovej metodiky zniţuje fakt, ţe sa skóre nevypočítava ručne, ale automaticky 

priamo v excelovskej tabuľke. Z hľadiska časovej náročnosti ide tak v podstate u všetkých 

o priemer (viď Tabuľka č. 6). Pre prehľadnosť sa v tabuľke nachádza rok vzniku a meno 

tvorcov metodík.  Údaje o časovej a vedomostnej náročnosti sú taktieţ odvodené z čisto 

teoretického hľadiska. 

 Tabuľka č. 6: Stručný tabuľkový prehľad základných charakteristík vybraných metodík (upravené na základe 

údajov z metodík) 

  

 

České metodiky 
Slovenská 

metodika 

EcoRivHab 
Šindlarova 

metodika 
Metodika AOPK 

Hydromorf. 

mon. GEP a 

GES 

Rok vzniku 2007 2009 2007 2008 

Autor Matoušková Šindlar s.r.o. 

Demek, 

Vatolíková, 

Mackovčin 

VÚVH 

Počet 

parametrov 
31 23 17 11 

Monitorované 

zóny 
3 2 3 3 

Dĺţka úsekov 
ľubovoľný úsek 

(200-1000m) 

homogénny 

ľubovoľne dlhý 

úsek 

závisí na šírke 

toku 

(200,500,1000m) 

50 – 20x šírka 

toku 

Spôsob výpočtu 

výsledného skóre 

aritmetický 

priemer 
váţený priemer 

aritmetický 

priemer 

aritmetický 

priemer 

Počet tried  5 5 5 5 

Časová 

náročnosť 

priemerne 

náročná 

priemerne 

náročná 

priemerne 

náročná 

priemerne 

náročná 

Vedomostná 

náročnosť 
nenáročná veľmi náročná  náročná 

priemerne 

náročná 
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3 METODIKA HEM 

Autorom metodiky Hydroekologický monitoring (HEM) – Metodika pro monitoring 

hydromorfologických ukazatelů ekologické kvality vodních toků je doc. RNDr. Jakub 

Langhammer, Ph.D.. Vznikla v júni 2007, aktualizovaná  bola roku 2008. Najaktuálnejšia 

verzia z roku 2013, z ktorej budú čerpané informácie obsahuje komentáre Odboru ochrany 

vôd Ministerstva ţivotného prostredia. Dokument HEM – hodnocení ukazatelů vytvorený 

v roku 2008 (aktualizovaný 2009) stráca platnosť, pretoţe sa pripravuje taktieţ jeho 

aktualizácia. Je však pripravovaná tak, aby bola zaručená spätná kompatibilita. Dôjde teda 

k aktualizácii skórovania jednotlivých ukazovateľov, hodnotenia monitorovaných zón, 

hydromorfologických zloţiek, hydromorfologického stavu úsekov i samotných vodných 

útvarov. Avšak hydromorologický monitoring (tzn. záznam charakteristík podľa 

aktualizovaného znenia HEM – Metodika a manuál pre mapovateľa) bude s touto aktualizáciu 

plne kompatibilný. Všetky dáta, ktoré boli doposiaľ zozbierané podľa pôvodnej verzie HEM 

budú plne vyuţiteľné a pre účely aktualizovaného hodnotenia dostačujúce (Langhammer, 

2013). 

Metodika HEM nezohľadňuje referenčný stav. Avšak v súčasnej dobe prebieha stanovenie 

typovo špecifických hydromorfologických referenčných podmienok pre vodné toky v ČR. 

Dokonca bude vytvorený prevodník, ktorý umoţní dáta a výsledky stanovené podľa aktuálnej 

metodiky HEM prepočítať podľa aktualizovaného postupu hodnotenia (www.mzp.cz, 2012). 

3.1 Všeobecne o metodike 

Metodika HEM rieši otázku monitoringu hydromorfologických charakteristík vodných tokov, 

ktorý je súčasťou systému monitoringu zloţiek ekologickej kvality. Predmetom však nie je 

problematika hodnotenia ekologického stavu vrátane stanovenia referenčného stavu tokov. Je 

samozrejme v súlade s európskou normou EN 14614, s poţiadavkami RSV a najnovšie aj 

v súlade s európskym štandardom EN 15843 Water quality – Guidance standard on 

determining the degree of modification of river hydromorphology z roku 2010, ktorý sa  stal 

v tom istom roku aj českou technickou normou ČSN EN 15843 Jakost vod - Návod pro určení 

stupně modifikace hydromorfologie řek. Pouţitými podkladmi pre vypracovanie boli uţ 

existujúce české metodiky ako EcoRivHab a metodika AOKP, zo zahraničných sa inšpiráciou 

stali metodiky LAWA – FS, LAWA – OS, RBP a RHS, s ktorou vykazuje najväčšiu 

podobnosť (Langhammer 2013). 
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3.2 Metodika monitoringu 

Mapovanie hydromorfologickej kvality vodných tokov prebieha pomocou terénneho 

mapovania vybraných hydromorfologických charakteristík toku a údolnej nivy. Vyuţívané sú 

aj podporné distančné dátové podklady v odpovedajúcej kvalite (historické mapy, ortofoto 

snímky, hydrologické údaje a iné) (Langhammer 2013). 

3.2.1 Rozsah sledovania 

Monitoring sa prevádza na vodných útvaroch, konkrétne v kategórii rieka, respektíve „páteřní 

tok“ vodného útvaru. Teda na toku vyššieho rádu z hľadiska postupnosti zaústenia. 

Uskutočňuje sa kontinuálne pre celý útvar, teda pre všetky vymedzené úseky v rámci daného 

útvaru. Na úseku sa sledujú zóny: KORYTO, BREHY/PRÍBREŢNÁ ZÓNA, INUNDAČNĚ 

ÚZEMIE (Langammer, 2013). 

V pôvodnej verzii boli zóny rozdelené na štyri skupiny: koryto, breh, príbreţná zóna a 

inundačné územie. Toto spojenie zóny brehu a príbreţnej zóny je jednou zo zásadných zmien, 

ktoré vykonal odbor ochrany vôd Ministerstva ţivotného prostredia vo svojej aktualizácii. 

Príbreţná zóna je pás údolného dna do vzdialenosti 50 m od koryta toku na pravom, resp. 

ľavom brehu. Hodnotenie parametrov brehov/príbreţnej zóny prebieha samozrejme oddelene 

pre ľavý a pravý breh a hodnotenie inundačného územia v celom rozsahu údolnej nivy 

(Langammer, 2013). 

3.2.2 Načasovanie monitoringu 

Monitorovanie by malo prebiehať v období kedy je moţné popísať všetky charakteristiky 

s istotou. Čiţe v období kedy vyrastená vegetácia neprekáţa v rozpoznaní ukazovateľov 

a v čase niţších alebo stredných prietokov. Odporúča sa jarná a jesenná časť roka. Frekvencia 

by mala odpovedať rýchlosti hydromorfologických zmien. Maximálna doporučená dĺţka 

opakovaného mapovania jedného úseku je 6 rokov (Langhammer, 2013).  

3.2.3 Vymedzenie úsekov pre mapovanie 

Mapovanie prebieha od ústia, alebo sútoku k prameni, teda proti prúdu. Úseky toku by mali 

byť jednoznačné a jedinečné, aby jeden úsek predstavoval len jednu časť koryta toku. Majú 

rôznu dĺţku a sú vymedzené tak aby spĺňali homogenitu v kritériách: typológia vodných 

útvarov, pôdorysný priebeh trasy toku, charakter vyuţitia príbreţnej zóny a údolnej nivy, 

charakter upravenosti koryta toku. Dĺţka úseku závisí na šírke. Minimálna doporučená dĺţka 
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na toku so šírkou do 10 metrov je 100 metrov, do 30 metrov je to 500 metrov a tok, ktorý 

presahuje šírku 30 metrov má úsek dlhý aţ jeden kilometer (Langammer, 2013).  

3.2.4 Hodnotené ukazovatele a mapovací formulár 

V rámci monitoringu je sledovaných 18 parametrov. V súlade s poţiadavkami RSV sú 

parametre priradené do troch hydromorfologických zloţiek kvality: HYDROLOGICKÝ 

REŢIM (HR), KONTINUITA TOKU (KT), MORFOLOGICKÉ PODMIENKY (MP) 

(Langhammer, 2013). 

Skratky pre zloţky kvality a ich farebné označenie v tabuľke boli vytvorené pre vlastné 

potreby (viď Tabuľka č.7). Skratky pre jednotlivé parametre sú platné a pouţívané metodikou. 

 

Tabuľka č. 7: Mapované parametre metodiky HEM priradené k jednotlivým zónam (upravené z Langhammer, 

2013) 

ZÓNA PARAMETRE SKRATKA ZLOŢKY  

KORYTO 

trasa toku TRA MP 

pozdĺţna priechodnosť koryta PPK KT 

šírka hladiny a koryta, šírka 

údolnej nivy, tvar údolia 
VSK MP 

zahĺbenie koryta v pozdĺţnom 

profile 
VHL MP 

variabilita hĺbok v priečnom 

profile 
VHP MP 

upravenosť dna UDN MP 

dnový substrát DNS MP 

charakter prúdenia CPR HR 

ovplyvnenie hydrologického 

reţimu 
OHR HR 

štruktúry dna STD X 

variabilita prietoku VPR HR 

mŕtve drevo  v koryte MDK X 

BREHY/PRÍBREŢNÁ ZÓNA 

upravenosť brehu UBR MP 

brehová vegetácia BVG MP 

vyuţitie príbreţnej zóny VPZ MP 

INUNDAČNÉ ÚZEMIE 

vyuţite údolnej nivy VNI MP 

priechodnosť inundačného 

územia 
PRI MP 

stabilita brehu SRB MP 
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1. Trasa toku 

Ukazovateľ, ktorý hodnotí charakter pôdorysného tvaru priebehu trasy toku v danom úseku. 

Je rozhodujúci pre vymedzenie úseku. Porovnáva sa súčasná trasa s historickou. Údaje 

o historickom priebehu trasy toku sa získavajú z historických máp 2. vojenského mapovania, 

ktoré sú voľne dostupné na on-line stránkach http://oldmaps.geolab.cz/alebo z cisárskych 

odtlačkov. Trasa toku môţe byť zaradená do kategórií: divočiaci tok, rozvetvený tok, 

meandrujúci tok, zákruty, prirodzene priamy tok, umelo napriamený tok (Langhammer, 

2013). Metodika obsahuje aj opisy jednotlivých kategórií. Nie je však nutné uvádzať všetky. 

Azda len rozvetvený a divočiaci tok, ktorých rozlíšenie by mohlo spôsobovať najväčší 

problém.  

Divočiaci tok – tok v danom úseku vytvára v rámci riečiska systém viacerých aktívnych 

korýt, oddelených od seba lavicami. Prevaţuje tu bočná erózia nad hĺbkovou a najčastejšie sa 

vyskytuje hrubozrnný substrát. Jednotlivé koryta relatívne často menia polohu. Rozvetvený 

tok – rieka sa v danom úseku rozdeľuje do samostatných ramien, ktoré sa ďalej opäť zlievajú 

(Langahmmer, 2013). 

2. Pozdĺţna priechodnosť koryta 

Ukazovateľ, ktorý hodnotí charakter a frekvenciu umelých priečnych prekáţok v koryte 

ovplyvňujúcich migráciu organizmov aj charakter prúdenia v koryte toku. Do formulára sa 

zaznamenáva počet výskytu vybraných kategórii objektov a koľko z celkového počtu 

objektov v rámci kaţdej kategórie je moţné označiť za migračne priechodné. Priečne 

prekáţky sú podľa výšky členené na tri kategórie: nízke s výškou do 0,3 metra od dna koryta 

po korunu hrádze, stredné s výškou od 0,3 do jedného metru a vysoké s výškou nad jeden 

meter. Prične prekáţky môţu byť vo forme stupňa, sklzu, priepustku a hrádze (viď Obrázok  

č. 1 Prílohy D). Pri prekáţkach s výnimkou hrádze a priepustku sa rozlišuje, či je prekáţka 

stabilná alebo dočasná. Mapovateľ výšku prekáţky a jej zaradenie posudzuje na základe 

zmerania alebo odhadom (Langhammer, 2013). 

3. Šírka hladiny a koryta, šírka údolnej nivy a tvar údolia 

Šírka hladiny a koryta 

Stanoví sa maximálna a minimálna šírka. Šírka koryta sa stanovuje ako vzdialenosť medzi 

brehovou líniou (hranou pravého a ľavého brehu), pri asymetrickom údolí medzi hranou 

brehu a protiľahlým svahom. Nie je ovplyvnená aktuálnym vodným stavom, pretoţe brehová 

línia predstavuje rozmedzie medzi korytom toku a inundačným územím. Šírka hladiny sa na 
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rozdiel od šírky koryta vzťahuje k aktuálne omočenej časti prietokového profilu (viď Obrázok 

č.7) (Langhammer, 2013). 

Šírka údolnej nivy 

Hodnotí minimálnu a maximálnu šírku celého priestoru údolnej nivy v danom úseku. 

Zaznamenáva sa minimálna a maximálna šírka oddelene pre ľavý a pravý breh. Šírka sa 

stanovuje odčítaním z mapy, GIS podkladov alebo terénnym mapovaním (Langhammer, 

2013). 

 

Obrázok č. 7: Stanovenie šírky koryta a šírky hladiny (prevzaté z Langhammer, 2013) 

 

Tvar údolia 

Parameter, ktorý hodnotí prevládajúci tvar údolia v monitorovanom úseku. Zaznačuje sa iba 

dominantný charakter (jeden úsek jeden typ). Mapovateľ na základe posúdenia v teréne 

stanoví charakter tvaru údolia a priradí ho k jednej zo základných kategórií (na Obrázku č. 8 

zhora): kaňónovité údolie (súteska), údolie tvaru V, údolie tvaru U (údolie typu V 

premodelované ľadovcom), neckovité, asymetrické a ploché údolie (Langhammer, 2013). 

 

Obrázok č. 8: Charakteristické tvary údolia (prevzaté z Langhammer) 
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4. Zahĺbenie koryta v pozdĺţnom profile 

Parameter stanovujúci variabilitu zahĺbenia koryta v pozdĺţnom profile. Stanoví sa ako hĺbka 

od dna toku aţ k hrane brehu (nezávisí na aktuálnom vodnom stave). Je to v podstate hodnota 

hĺbky vztiahnutá k spojnici brehovej línie pravého a ľavého brehu (viď Obrázok č. 9). Mapuje 

sa rozsah výskytu kategórii zahĺbenia v troch kategóriách podľa prevládajúceho zastúpenia  

na dĺţke úseku: do 25 %, 25 – 75 % a nad 75 % dĺţky daného úseku. Nie sú posudzované 

krátke zmeny v zahĺbení prevedené napríklad v súvislosti s mostmi a jezmi. Rozsah výskytu 

by mal pokrývať celý mapovaný úsek. Pri jednotlivých kategóriách sa taktieţ rozlišuje, či 

zahĺbenie zodpovedá prírodným pomerom, prípade či bolo umelo zvýšené alebo zníţené 

(Langhammer, 2013).  

 

Obrázok č. 9: Stanovenie zahĺbenia koryta v pozdĺžnom profile (prevzaté z Langhammer, 2013) 

 

5. Variabilita hĺbok v priečnom profile 

Stanovuje premenlivosť hĺbky v priečnom profile. Mapovaný je charakter variability hĺbok 

v priečnom profile v rámci celého úseku. Do formulára sa zaznamenáva výskyty jednotlivých 

typov variability hĺbok a ich rozsah v percentách v rámci mapovaného úseku.  Hĺbky sa 

nemerajú, hodnotí sa miera variability na základe posúdenia mapovateľom. Variabilita môţe 

byť vysoká, stredná, prirodzene nízka a nízka z dôvodu úpravy koryta (viď Obrázok č. 10 

zľava) (Langhammer, 2013). 

6. Upravenosť dna 

Vďaka tomuto ukazovateľu sa hodnotí charakter antropogénnych zásahov do štruktúry a 

stability substrátu dna. Mapovaný je charakter zásahu do substrátu dna. Kategórie hodnotia 

charakter umelých úprav dna toku – umelé spevnenie, poprípade zanášanie koryta 
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a zahĺbenie. Rozsah jednotlivých kategórii v percentách sa zaznamenáva do formulára. 

Upravenosť dna môţe nadobudnúť kategórie: dno bez známok úprav, spevnenie dna 

kamennou dlaţbou, spevnenie dna kamenným pohozom, spevnenie dna betónom, zatrúbnenie 

a zakrytie toku, pravidelné prehrábky/zvýšené zahĺbenie, pridávanie splavenín a umelého 

substrátu. Príklady kategórii sa nachádzajú na Obrázku č. 2 Prílohy D. (Langhammer, 2013). 

 

 

Obrázok č. 10: Variabilita hĺbok v priečnom profile (prevzaté z Langhammer, 2013) 

 

7. Dnový substrát 

Tento parameter hodnotí diverzitu dnového materiálu, to znamená materiálu, z ktorého je 

vytvorené dno koryta. Hodnotí  sa rozsah kategórií dnového substrátu v rámci úseku. Rozsah 

je hodnotený na základe posúdenia pozorovateľa a je uvádzaný v celých desiatkach percent 

celkovej dĺţky úseku. Typy dnového substrátu s veľkosťou zrnitostnej frakcie sú 

zaznamenané v Tabuľke č. 8 (Langhammer, 2013). 

 

Tabuľka č. 8: Typy dnového substrátu (upravené z Langhammer, 2013) 

Typ dnového substrátu Veľkosť zrnitostnej frakcie 

Skalné podloţie 

Balvany 256 mm a viac 

Kamene 64 – 256 mm 

Štrk 2 – 64 mm 

Piesok 0,06 – 2 mm 

Prach/bahno menej neţ 0,06 mm 

Rašelina 

Pevné ílovité dno 

Umelý substrát 
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8. Charakter prúdenia 

Neodráţa hodnoty hydraulických parametrov, len jednotlivé kategórie prúdenia ako vodopád, 

stupne a kaskády, perejnatý úsek, slapový prúd, kĺzavý prúd, tône, vzdutie. Zaznamenávajú sa 

charakteristické typy prúdenia v danom úseku vrátane rozsahu výskytu v percentách. Rozsah 

výskytu je posúdený mapovateľom je uvádzaný v celých desiatkach percent celkovej dĺţky 

(Langhammer, 2013). 

9. Ovplyvnenie hydrologického reţimu 

Ukazovateľ, ktorý hodnotí mieru umelých zásahov do hydrologického reţimu v danom úseku. 

Zaznamenáva sa rozsah časti úseku s rozdielnym charakterom ovplyvnenia prietoku, prípadne 

počet odberov vody a vypúšťaní, ktoré majú potenciál ovplyvniť prietok vody v koryte. 

Mapovateľ na základe posúdenia určí rozsah výskytu a zaznačí ho do formuláru v desiatkach 

percent celkovej dĺţky úseku. Kategórie tohto parametru môţu byť nasledovné: dynamika bez 

zmien, trvalá regulácia prietoku (napríklad hrádze), trvalé vzdutie (napríklad jez), periodické 

vzdutie, vypúšťanie, odbery vody a extrémne zníţený prietok (Langhammer, 2013). 

10. Štruktúry dna 

Tento parameter hodnotí rozsah výskytu rôznych typov prirodzených štruktúr dna, ktoré 

významne ovplyvňujú charakter prúdenia. Rozsah určený mapovateľom sa udáva 

v percentách celkovej dĺţky úseku. Kritérium pre mapovanie štruktúr je ich veľkosť, ktorá by 

mala predstavovať aspoň 1/5 šírky. Ako prirodzené štruktúry dna sú identifikované: lavice, 

ostrovy, plytčiny, tône, pereje a skalné stupne (Langhammer, 2013). Metodika obsahuje pre 

správne pochopenie stručné opisy týchto prirodzených štruktúr dna, ktoré vznikli 

akumulačnou alebo eróznou činnosťou toku.  

Lavica, berma – splaveninový útvar v koryte toku s väčšinou pretiahnutým tvarom, prípadne 

pozdĺţny pruh brehovej zóny, ktorý je pravidelne zaplavovaný. V období nízkych prietokov je 

nad hladinou, v období vyšších je zase ponorený. Ostrov – splaveninový útvar nachádzajúci 

sa uprostred koryta. Plytčina – plytký úsek  zvyčajne s vyšším sklonom a rýchlosťou 

prúdenia. Tôň – zahĺbený úsek koryta s niţšou rýchlosťou prúdenia vody. Pri niţších vodných 

stavoch vytvára voda tzv. bazény. Perej – úsek s vyšším spádom, typický turbulentným 

prúdením, obvykle v horských oblastiach. Skalný stupeň – skalný prah tvoriaci stupeň 

v koryte, cez ktorý prepadáva voda (Langhammer, 2013). 
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11. Variabilita prietoku 

Stanovuje sa za pomoci distančných dát o prietokoch, ktoré sa získavajú z Českého 

hydrometeorologického ústavu, poprípade z profilov Podnikov Povodia (Langhammer, 2013). 

12. Mŕtve drevo v koryte 

Parameter hodnotiaci výskyt kmeňov stromov, ich častí, zhlukov vetví alebo vývratov, ktoré 

sa pri priemernom ročnom prietoku nachádzajú vo vode, alebo sú v nej z veľkej časti 

ponorené. Mapovaná je početnosť výskytu nájdených kusov a rozsah ich výskytu vzhľadom 

k celkovej dĺţke úseku. Pri stredne veľkých a veľkých tokoch sa hodnotia len kusy dreva 

s dĺţkou väčšou ako 3 m a priemerom väčším ako 30 cm, prípadne kompaktné zhluky vetví 

s plochou nad 2 m
2
. Tieto prahové hodnoty sú pri malých tokoch polovičné. Rozsah je 

hodnotený na základe mapovateľa a je zaznamenaný v štyroch kategóriách: nevyskytuje sa, 

ojedinelý výskyt (1 – 5 výskytov), stredný výskyt (6 – 20 výskytov) a početný výskyt (viac 

neţ 20 výskytov).V prípade, ţe sa vzhľadom k charakteru toku a zachovaniu bezpečnosti  

mŕtve drevo z toku odstraňuje, je označená kategória odstraňované (Langhammer, 2013). 

13. Upravenosť brehu 

Ukazovateľ, ktorý hodnotí charakter úprav brehu koryta oddelene na ľavom a pravom brehu. 

Zaznamenáva  sa rozsah typov úprav brehov v percentách pre daný úsek. Tento ukazovateľ 

slúţi ako doplňujúca charakteristika pre vymedzenie úseku. Preto, ak sa  líši charakter 

upravenosti významne v rámci jedného úseku, je vhodné ho rozdeliť v mieste zmeny na dva 

samostatné úseky. Parameter môţe mať tieto kategórie: breh bez známok úprav, vegetačné 

opevnenie brehu zatrávnením, vegetačné opevnenie brehu guľatinou, sprírodnený kamenný 

pohoz, zához, rovnanina (stabilizácia brehu kamenným materiálom, ktorého technický stav sa 

časom výrazne zhoršil, spravidla býva pôvodná úprava pokrytá vegetáciou), kamenný pohoz, 

zához, rovnanina (bez pokrytia vegetáciou), gabióny (drátené koše obsahujúce kamene), 

polovegetačná tvárnica (priestor vnútri tvárnic je vyplnený trávou), spevnenie brehov 

kamennou dlaţbou, spevnenie brehu betónom, súvislá úprava profilu (dno i brehy sú 

spevnené betónovými prefabrikátmi, pevnou kamennou dlaţbou alebo ich kombináciou, jedná 

sa o súvislú úpravu, ktorá neumoţňuje komunikáciu brehu s korytom) (Langhammer, 2013). 

14. Brehová vegetácia 

Parameter hodnotiaci rozsah výskytu základných kategórií vegetácie na pravom aj ľavom 

brehu. Zadáva  sa pomerný rozsah výskytu jednotlivých kategórií v celých desiatkach percent 
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dĺţky úseku. Prítomnosť invazívnych druhov rastlín sa uvádza do poznámky. Mapované 

kategórie tohto parametru so stručným opisom sú v  Tabuľke č. 9 (Langhammer, 2013). 

 

Tabuľka č. 9: Kategórie brehovej vegetácie so stručným opisom (upravené z Langhammer, 2013) 

Kategórie brehovej vegetácie Popis 

Prirodzený les luţný, zmiešaný les a iné (štruktúra prírodná alebo prírode blízka) 

Hospodársky les monokultúry (výrazná hospodárska funkcia) 

Líniová vegetácia súvislý pás stromov a kríkov 

Prerušované pásy vegetácie prerušované pásy stromov, vysokých kríkov bez prepojenia 

Jednotlivé stromy, kríky samostatne sa vyskytujúce stromy, kríky 

Travobylinná vegetácia bylinné spoločenstvá bez stromového a kríkového poschodia 

Ruderálne spoločenstvo prírodné spoločenstvo na človekom výrazne zmenenom podklade 

Brehy bez vegetácie  

 

15. Vyuţitie príbreţnej zóny 

Spôsob vyuţitia plochy inundačného územia je hodnotený v dvoch priestorových meradlách: 

v príbreţnej zóne a v celom rozsahu údolnej nivy. Vyuţitie príbreţnej zóny je ukazovateľ 

mapujúci hlavné kategórie vyuţitia územia oddelene na pravom a ľavom brehu. Zaznamenáva 

sa výskyt všetkých typov vyuţitia územia, pričom do formulára je vyznačený rozsah kategórií 

vyuţitia v percentách. Tento parameter má 10 kategórií: les, lúka, pastvina, vodné plochy, 

poľnohospodárska plocha, roztrúsená zástavba, intravilán a priemysel, mokraď, prirodzený 

skalný povrch a plochy ponechané prirodzenej sukcesii (Langhammer, 2013). 

16. Vyuţitie údolnej nivy 

Ukazovateľ, ktorí hodnotí hlavné kategórie vyuţitia údolnej nivy oddelene pre ľavý a pravý 

breh. Charakter vyuţitia je mapovaný v celom rozsahu inundačného územia. Kategórie 

vyuţitia údolnej nivy sú totoţné s kategóriami parametru vyuţitie príbreţnej zóny 

(Langhammer, 2013). 

17. Priechodnosť inundačného územia 

Parameter hodnotiaci výskyt umelých objektov a stavieb, ktoré rozdeľujú záplavové územie 

s stavieb obmedzujúcich pohyb riečneho koryta a toku naprieč inundačným územím. Mapuje 

sa samostatne pre pravý a ľavý breh. Do formulára sa úsek bez objektov ovplyvňujúcich 

priechodnosť inundačného územia len zaškrtáva. Počet sa zaznamenáva pri stavbách 
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vedených naprieč nivou (napr. náspy komunikácií), pri výskyte protipovodňových 

a ochranných hrádzí pozdĺţ koryta a stavieb vedených paralelne  s korytom (napr. náspy 

komunikácií) sa zaznačuje ich rozsah v percentách.  Ak sú odsadené hrádze alebo valy 

vyznačuje sa ich vzdialenosť v metroch od koryta na pravom a ľavom brehu (Langhammer, 

2013). 

18. Stabilita brehu 

Parameter, ktorým sa hodnotí charakter tvarov a dna toku, vytvorených v dôsledku 

fluviálnych procesov v koryte. Do formulára sa zaznamenáva rozsah výskytu jednotlivých 

prejavov erózie a akumulácie, pričom sa zapisujú všetky typy tvarov nájdené v úseku. Rozsah 

výskytu by mal pokrývať celý mapovaný úsek. Výskyt je zaznamenávaný v troch kategóriách 

podľa rozsahu v rámci dĺţky úseku (do 25 %, 25 – 75 % a nad 75 % dĺţky úseku). Mapovan 

kategórie sú nasledovné: drobné brehové nátrţe (do 5 m), rozsiahle brehové nátrţe (nad 5m), 

drobné fluviálne akumulácie (do 100 m
2
) a rozsiahle fluviálne akumulácie (nad 100 m

2
). 

Pre prípad, ţe sa na úseku nenachádzajú ţiadne erozne-akumulačné tvary je kategória stabilný 

breh bez nátrţí a akumulácií. Názorné ukáţky jednotlivých kategórií sú vyobrazené na 

Obrázku č. 3 Prílohy D (Langhammer, 2013). 

Mapovací formulár 

Jednotlivé parametre sa samozrejme zaznamenávajú pre kaţdý jeden úsek do samostatného 

formulára. Okrem mapovaných ukazovateľov sa pripájajú údaje o polohe začiatočnej 

a koncovej hranice úseku zistené pomocou GPS a údaje z uţ spomínaných podporných 

podkladov. Pre kaţdý úsek sa odporúča obstarať fotodokumentáciu, ktorá by mala 

zachycovať predovšetkým koryto toku, štruktúry dna, prúdenie, brehy, príbreţnú zónu 

a údolnú nivu. V terénnom formulári sa nachádzajú aj informácie o spoľahlivosti stanovenia, 

ktoré hovoria do akej miery bolo moţné terénnym mapovaním stanoviť parametre s istotou, 

prípadne, ktoré boli stanovené nepriamo. Jedná sa predovšetkým o ukazovatele upravenosť 

dna, dnový substrát a štruktúry dna, kde je pre presné stanovenie vhodné brodenie v koryte 

toku. To však nie moţné vo všetkých prípadoch (napr. na veľkých tokoch). Spoľahlivosť 

stanovenia ukazovateľov má štyri kategórie: 

 A – stanovenie s istotou v koryte, 

 B – stanovenie s istotou z brehu, 

 C – stanovenie odhadom z brehu, 

 D – stanovenie na základe distančných dát (Langhammer, 2013). 
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V neposlednom rade terénny formulár, ktorého aktualizovanú verziu môţete vidieť v Prílohe 

D, obsahuje aj základné informácie ako názov monitorovaného toku, meno mapovateľa, 

dátum a čas mapovania, dĺţku úseku, identifikačné číslo útvaru a úseku, typ vodného toku 

a súradnice hraníc úseku (Langhammer, 2013).  

3.2.5 Skórovanie ukazovateľov a postup hodnotenia 

Mapovanie s spracovanie dát prebieha v nasledujúcej postupnosti: 

 vymedzenie hraníc úseku v rámci monitorovaného toku, 

 zákres hraníc úseku do podkladovej mapy vrátane identifikačných čísiel úseku, 

 záznam charakteristík do formulára alebo prostredníctvom datalogeru priamo do 

tabuľky pre záznam, zaobstarávanie fotodokumentácie, poznámok, 

 prevod údajov z formulára do excelovskej tabuľky pre záznam charakteristík, 

 vytvorenie konečnej vrstvy úsekov vo formáte shp, 

 zaslanie výstupov monitoringu (tabuľka + vrstva), skórovanie a hodnotenie vykonáva 

Odbor ochrany vôd Ministerstva ţivotného prostredia, ktorý výsledky predáva 

príslušným správcom povodia (Langhammer, 2013). 

Detailná analýza skórovania a celého postupu hodnotenia vychádza z dokumentu HEM  - 

Hodnocení ukazatelů. Ten však, ako uţ bolo spomenuté stráca platnosť, pokiaľ nebude 

vyhotovená jeho aktualizácia. V budúcnosti dôjde teda k aktualizácii skórovania 

ukazovateľov a celého hodnotenia. V aktualizácii sa nachádzajú rôzne nové kategórie 

jednotlivých parametrov, doplnky a komentáre Odboru ochrany vôd MŢP. Neaktualizované 

hodnotenie neoperuje s novými kategóriami a v podstate celou aktualizáciou. Preto je 

zbytočné robiť detailnú analýzu skórovania ukazovateľov a postupu hodnotenia, ktorá sa 

nezhoduje s aktualizovanou formou.  

Do aktualizácie pribudnú taktieţ komentáre Odboru ochrany vôd MŢP, pribudne skórovanie 

nových parametrov a zjednotí sa celé hodnotenie.  

Nepredpokladajú sa však zmeny v základnom princípe. Teda celé hodnotenie bude spočívať 

v bodovom ohodnotení jednotlivých ukazovateľov, z ktorého sa následne vypočítajú hodnoty 

pre nadradené priestorové alebo funkčné hierarchické úrovne. Konkrétne hodnotenie by malo 

prebiehať postupne v piatich základných krokoch: 

1. skórovanie hydromorfologickej kvality pre ukazovatele v rámci úseku, 

2. výpočet dielčieho skóre hydromorfologickej kvality pre jednotlivé hodnotené zóny, 
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3. výpočet výsledného skóre hydromorfologickej kvality úseku, 

4. klasifikácia hydromorfologického stavu úseku, 

5. výpočet priemernej hodnoty za vodný útvar (Langhammer, 2008). 

Samozrejme, ţe vodný tok dosiahne najvyššiu hydromorfologickú kvalitu vtedy ak odpovedá 

potenciálne prirodzeným podmienkam pri najvyššej variabilite. Jednotlivé ukazovatele budú 

pravdepodobne ohodnotené rovnako bodmi v rozmedzí 1 aţ 5, kde 1 predstavuje najlepšiu a 5 

najhoršiu hodnotu (Langhammer, 2008). 

Kvalita úseku sa pravdepodobne bude vypočítavať taktieţ v súlade so staršou verziou, teda 

ako váţený priemer skóre jednotlivých ukazovateľov. Najprv sa vypočíta váţený priemer pre 

jednotlivé zóny. Hodnoty váh budú nastavené tak aby parametre hydromorfologických 

pomerov toku boli kľúčové. Výsledná hydromorofologická kvalita je vypočítaná ako 

aritmetický priemer dielčich hodnôt vypočítaných pre jednotlivé zóny. (Langhammer, 2008). 

Výpočet hydromorfologickej kvality vodného útvaru sa bude prevádzať s najväčšou 

pravdepodobnosťou tieţ zhodne. Bude vyjadrený ako priemer hydromorfologickej kvality 

jednotlivých úsekov, váţený ich dĺţkou (Langhammer, 2013).  

Nakoniec bude klasifikácia hydromorfologického stavu vykonaná priradením vypočítanej 

hodnoty kvality úseku do jedného z piatich stupňov hydromorfologického stavu: 

 veľmi dobrý, 

 dobrý, 

 priemerný, 

 zlý, 

 zničený (Langhammer, 2008). 

Hranice hydromorfologického stavu by mali zostať taktieţ nezmenené:  

 veľmi dobrý stav <1,0 – 1,7), 

  dobrý stav <1,7 – 2,5), 

 priemerný <2,5 – 3,5);  

 zlý <3,5 – 4,3), 

 zničený <4,3 – 5,0) (Langhammer, 2008). 
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4 METODIKA PEDERSEN 

Na základe spolupráce Slovenskej republiky a Dánska vznikol v roku 2004 projekt s názvom 

Twinning light Project. Jeho cieľom, okrem harmonizácie slovenskej vodnej legislatívy 

s nariadeniami EÚ (hlavne RSV) bolo vyhodnotiť techniky a zásady monitorovania v Európe 

a vytvoriť sadu parametrov potrebných pre posúdenie hydromorfologických kvalít 

slovenských riek. Tak vďaka popredným dánskym a slovenským odborníkom vznikol 

protokol hydromorfologického hodnotenia vodných tokov s názvom Hydromorphological 

assesment protocol for the Slovak republic, ktorý je súčasťou projektu ako príloha 1. 

Hlavným autorom z radov popredných dánskych špecialistov bol Morten Lauge Pedersen, so 

slovenských odborníkov zase Milan Lehotský a Anna Grešková (Pedersen et al. 2004). 

V nasledujúcich podkapitolách bude metodika detailne popísaná. Pozornosť je venovaná 

nielen základným informáciám, ale taktieţ detailnej analýze skórovania a postupu hodnotenia. 

Keďţe je metodika napísaná v angličtine dochádza k ťaţšej interpretácii odborných 

informácií. Pre jednotlivé pomenovania parametrov a odborné anglické názvy je niekedy 

náročné nájsť správny zhodujúci sa výraz v slovenčine. Pre uľahčenie sa síce v práci 

nachádzajú ekvivalenty anglických výrazov, ale väčšinou sú pre autentickosť ponechané 

originálne názvy, ktoré majú často väčšiu vypovedaciu hodnotu ako ich slovenský preklad. 

4.1 Všeobecne o metodike 

Metodika je zaloţená na základe staršieho návrhu protokolu vyvinutého autormi Lehotský 

a Grešková v roku 2003 pre Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len SHMÚ) 

Podstatou návrhu je metodika LAWA, upravená tak, aby vyhovovala slovenským 

podmienkam. Vďaka Twinning projektu vznikla modifikovaná a vylepšená verzia tohto 

návrhu, ktorá je samozrejme v súlade s WFD a európskym štandardom CEN. Celé hodnotenie 

je samozrejme zaloţené na princípe, ţe najvyššia kvalita je dosiahnutá vtedy, keď sú 

hydromorfologické podmienky čo najbliţšie k referenčnej situácií a priestorová variácia je čo 

najväčšia (Pedersen et al. 2004). 

4.2 Metodika monitoringu 

Postup celého hodnotenia sa začína zberom základných údajov a definovaním prieskumných 

jednotiek. Nasleduje posudzovanie parametrov na základe mapových podkladov. Na záver je 

vykonaný terénny prieskum, ktorý je zakončený vyhodnotením a prezentáciou výsledkov. 

Základom uţ konkrétneho mapovania je  prieskum jednotky/celku v angličtine survey unit 
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(ďalej len SU), ktorý je rozdelený do piatich podcelkov sub survey unit (ďalej len SSU) 

rovnakej dĺţky. Stratégia monitoringu je nasledovne hierarchická: 

1. určenie reprezentatívnych celkov, 

2. SU – prieskum reprezentatívneho celku, 

3. SS -  prieskum piatich čiastkových podcelkov  rovnakej dĺţky na kaţdý SU. 

Terénny prieskum by mal byť vykonávaný pešou pochôdzkou pozdĺţ vodného toku  

a brodením. Pri veľkých riekach, ktoré sú príliš hlboké na brodenie je mapovanie vykonávané 

z lodí (Pedersen et al. 2004). 

Okrem samotného terénneho prieskumu a mapovania sú vyuţívané údaje z topografických, 

historických, geologických, vodohospodárskych máp, leteckých snímok a iných dostupných  

materiálov (Pedersen et al. 2004). 

4.2.1 Rozsah sledovania 

Parametre nivy, ktoré sú zahrnuté v hydromorfologickom prieskume sú zaloţené na mapovaní 

celej nivy. Vegetácia je hodnotená v 20 metrov širokých pásoch (v tzv. príbreţnej zóne) 

pozdĺţ oboch strán vodného toku. Všetky ostatné parametre hodnotia samostatný tok, 

konkrétne koryto. Dá sa teda povedať, ţe mapovanie prebieha v troch základných zónach: 

NIVA, PRÍBREŢNÁ ZÓNA, KORYTO (Pedersen et al. 2004) 

4.2.2 Načasovanie monitoringu 

Prieskum by mal byť vykonávaný v čase zníţených prietokov, kedy je jasne viditeľná 

a hlavne s istotou rozpoznateľná štruktúra a substrát koryta. Zaujímavým faktom je, ţe 

metodika na rozdiel od väčšiny ostatných odporúča na mapovanie vegetačné obdobie od júna 

do septembra. Hlavným dôvodom je hodnotenie parametrov, ktoré spoliehajú na štruktúru 

vegetácie. Vegetačná doba sa samozrejme môţe líšiť v dôsledku klimatických 

a topografických rozdielov. S ohľadom na tento fakt je moţné  načasovanie mapovania  

upraviť podľa potrieb (Pedersen et al. 2004). 

4.2.3 Vymedzenie úsekov pre mapovanie 

Vybrané úseky mapovania by mali reprezentovať vodný tok z hľadiska morfológie koryta, 

vyuţitia okolitej krajiny, geológie a geomorfológie. Uţ spomínané dĺţky SU a SSU sa 

odvíjajú od šírky koryta (viď Tabuľka č. 10). Výnimku tvoria parametre kategórie channel 

planform, kde sa mapujú dlhšie úseku (Pedersen et al. 2004). 
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Tabuľka č. 10: Dĺžky SU a SSU v závislosti na šírke koryta (upravené z Pedersen et al. 2004) 

 Šírka koryta Dĺţka SU Dĺţka SSU 

Malé rieky < 10 m 200 m 40 m 

Stredné rieky 10 – 30 m 500 m 100 m 

Veľké rieky   > 30 m 1000 m 200 m 

 

4.2.4 Hodnotené ukazovatele a mapovací formulár 

Pri kaţdom prieskume celku sa vypĺňajú tri druhy formulárov:  

 protokol miesta (the site protocol), 

 hodnotiaci protokol pre štrukturálne funkcie (an assessment form for structural 

features), 

 hodnotiaci protokol pre hydrologické funkcie (form for hydrology). 

Site protokol (viď Príloha E) obsahuje celý rád parametrov, ktoré charakterizujú rieku, miesto 

prieskumu a okolie. Väčšina parametrov môţe byť pouţitá na zoskupenie riek s identickými 

vlastnosťami a tým sa umoţňuje porovnávanie hydromorfologických a biologických 

parametrov medzi rovnakými tokmi. Parametre v tomto protokole sú zoskupené v piatich 

samostatných častiach:  

 identifikácia (identification), 

 parametre koryta (channel parameters), 

 vlastnosti príbreţnej zóny a nivy (riparian and floodplain features), 

 vlastnosti povodia (catchment features), 

 hydrologické parametre (hydrological parameters). 

Parametre v tomto protokole sa väčšinou získavajú z mapových podkladov a iných 

relevantných zdrojov ako GIS. Nepriradzuje sa im ţiadne skóre a preto nie sú súčasťou 

výslednej hydromorfologickej kvality toku (Pedersen et al. 2004). 

Ukazovatele (18) zaznamenávané do assesment protokolu (viď Príloha E) sú rozdelené do 

dvoch základných skupín: morfologické a hydrologické parametre. Parametre morfológie sa 

ďalej rozdeľujú do štyroch kategórií. V Tabuľke č. 11 je okrem hodnotených parametrov 

rozdelených do skupín aj údaj odkiaľ je parameter získaný a údaj hovoriaci o tom, pre ktorú 

jednotku (SU, SSU) a  breh je rátané skóre. Jednotlivým parametrom sa prideľuje skóre 

a následne sa vypočítava hydromorfologická kvalita toku (Pedersen et al. 2004). 
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Tabuľka č. 11: Kategórie assesment protokolu podľa Pedersenovej metodiky (upravené z Pedersen et al. 2004) 

 Kategória/parametre Zdroj Skóre 

M
O

R
F

O
L

O
G

IC
K

É
 P

A
R

A
M

E
T

R
E

 
KORYTO (CHANNEL PLANFORM) 

Vlnitosť (sinuosity) mapy/prieskum SU 

Typ koryta (channel type) mapy/prieskum SU 

Napriamenie koryta (channel shortening) mapy/prieskum SU 

TOK (IN-STREAM) 

Dnové elementy (bed elements) prieskum SSU 

Dnový substrát (river bed elements) prieskum SSU 

Variabilita šírky (spatial variation in width) mapy/prieskum SU 

Typ prúdenia (flow types) prieskum SSU 

Mŕtve drevo (large woody debris) prieskum SU 

Umelé prvky dna (artificial bed features) prieskum SSU 

BREH/PRÍBREŢNÁ ZÓNA (BANK/RIPARIAN ZONE) 

Príbreţná vegetácia (riparian vegetation) prieskum SSU Ľ/P 

Stabilizácia brehu (bank stabilisation) prieskum SSU Ľ/P 

Brehový profil (bank profile) prieskum SSU Ľ/P 

NIVA (FLOODPLAIN) 

Zaplavovaná plocha (flooded area) mapy/prieskum SSU Ľ/P 

Vegetácia nivy (floodplain vegetation) mapy/prieskum SSU Ľ/P 

H
Y

D
R

O
L

O
G

IC
K

É
 

P
A

R
A

M
E

T
R

E
 HYDROLÓGIA (HYDROLOGY) 

Priemerný prietok (mean flow) ostatné informácie SU 

Minimálny prietok (low flow) ostatné informácie SU 

Rozsah vodnej hladiny (water level range) ostatné informácie SU 

Kolísanie prietokov (frequent flow 

fluctuations) 
ostatné informácie SU 

 

4.2.5 Skórovanie ukazovateľov a postup hodnotenia 

Kaţdému parametru je priradené skóre od 1 do 5, kde 1 označuje najlepší stav a 5 naopak stav 

najhorší. Skóre kaţdého morfologického parametru je v podstate skóre SU. Ak sa však 

hodnotenie uskutočňuje na úrovni SSU, skóre SU je priemer SSU. Hodnoty skóre SU sa 

v kaţdej zo štyroch morfologických kategórií spriemerujú a tým sa získa SU skóre kategórie. 

Konečné hydromorfologické skóre je priemerom týchto štyroch kategórii. Kategória 

hydrológia obsahuje štyri parametre. Konečné skóre hydrologického reţimu sa vypočíta ako 
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priemer skóre týchto parametrov. Nie sú však v kombinácií. Čiţe výsledkom je samostatné 

hydromorfologické skóre a skóre hydrologického reţimu (Pedersen et al. 2004). 

1. CHANNEL PLAN FORM PARAMETRES  

Parametre v tejto kategórii sa posudzujú podľa aktuálneho stavu v porovnaní s historickým 

a nedegradovaným stavom. Porovnávajú sa vlastnosti toku z máp v mierke 1:25 000 

s vlastnosťami z historických máp (napr. 1. Vojenské mapovanie slovenského územia). Ak 

nie sú k dispozícii ţiadne staré mapy je moţné parametre posúdiť expertným posudkom. 

Ďalšou  moţnosťou je odhadovanie z leteckých fotografií. Všetky tri parametre tejto kategórie 

sa posudzujú na väčšie vzdialenosti, kde minimálna dĺţka sledovania malých tokov 

predstavuje 2 000 m, stredných 5 000 m a veľkých tokov 10 000 m (Pedersen et al. 2004). 

Channel planform score (ďalej len CPS) sa vypočíta ako priemer bodov pridelených 

jednotlivým parametrom: 1.1 channel sinuosity, 1.2 channel type and 1.3 channel shortening. 

CPS = (1.1 + 1.2 + 1.3) / 3 

1.1 channel sinuosity 

Vlnitosť (SI) sa vypočíta z nasledujúcej rovnice: SI = vzdialenosť úseku (toku)/vzdialenosť 

úseku (toku) v priamej línii pozdĺţ riečneho údolia. Hodnoty z historických a súčasných máp 

sa porovnajú a parametru sa pridelí skóre podľa Tabuľky č. 12 (Pedersen et al. 2004). 

 

Tabuľka č. 12: Skórovanie parametru channel sinuosity (upravené z Pedersen et al.  2004) 

 
Historické referencie 

straight sinuous meandering 

S
ú

ča
sn

o
sť

 

straight (1 – 1,05) 1 4 5 

sinuous (1,05 – 1,5) 1 1 2 

meandering ( >1,5) 1 1 1 

 

Na Obrázku č. 11 je znázornený príklad slovenskej rieky Váh, kde modrá čiara predstavuje 

vodný tok a červená čiara je priamka pozdĺţ riečneho údolia (Pedersen et al.2004). 
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Obrázok č. 11: Príklad vymedzenia vzdialenosti pre parameter channel sinuosity (prevzaté z Pedersen et al. 

2004) 

 

1.2 Channel type 

Typ koryta sa určí podľa následných definícií: 

Single thread – jednotné koryto (ak sa vyskytujú štrkové lavice alebo ostrovy, nesmie byť 

širšie ako príslušné koryto bez lavíc a ostrovov). 

Parallel channells – koryto, ktoré je rozvetvené na dve alebo viac stálych ramien. 

Braided – rozvetvené „divočiaci“ koryto, ktoré je delené štrkovými lavicami, ktoré sú širšie 

neţ priemerná šírka „nedivočiaceho“ koryta. 

Podľa súčasných a historických údajov sa parametru pridelí skóre nasledovne (viď Tabuľka č. 

13) (Pedersen et al. 2004). 

 

Tabuľka č. 13: Skórovanie parametru channel type (upravené z Pedersen et al. 2004) 

 Historické referencie 

single 

channel 

parallel 

channels 

braided, 

anastamosing 

S
ú

ča
sn

o
sť

 single channel 1 3 5 

parallel channels 1 1 3 

braided, anastamosing 1 1 1 

 

1.3 Channel shortening 

Napriamenie koryta sa vyčíta priamo z máp. Je vyjadrené ako percento pôvodnej dĺţky. Skóre 

1 sa priradí ak je skrátenie menšie ako 10 %, skóre 3 ak je skrátenie v rozmedzí 10 – 30 %. 

Najvyššie ohodnotenie piatimi bodmi charakterizuje skrátenie väčšie ako 30 %. V prípade, ţe 
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sa predpokladá zmena toku a údaj o skrátení nie je moţné posúdiť konkrétnejšie, parameter sa 

hodnotí tromi bodmi (Pedersen et al. 2004). 

 

2. IN – STREAM FEATURES 

Parametre toku sa posudzujú priamo v teréne v rozsahu SSU. Skóre všetkých SSUs 

parametrov sa spriemeruje a vypočíta sa SU skóre. In – stream feature score (ďalej len IFS) sa 

nakoniec vypočíta ako priemer SU skóre jednotlivých parametrov: 2.1 bed elements, 2.2 bed 

substrates, 2.3 variation in width, 2.4 flow types, 2.5 large woody debris, 2.6 artificial bed 

features (Pedersen et al. 2004). 

IFS = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6) / 6 

2.1 Bed elements 

Tento parameter udáva počet prvkov dna ako napríklad ostrovy, lavice, pereje a iné. Ak je 

rieka príliš veľká na identifikovanie týchto prvkov, parameter je vylúčený z posudzovania. 

Minimálna veľkosť prvku (buď šírka alebo dĺţka) musí dosahovať 1/3  šírky toku, ktorá je 

definovaná ako vzdialenosť medzi ľavým a pravým brehom v čase prieskumu a v mieste 

výskytu prvku. Skóre pre kaţdý SSU je priradené podľa nasledujúcej tabuľky (viď Tabuľka č. 

14) (Pedersen et al. 2004). 

 

Tabuľka č. 14: Skórovanie parametru bed elements (upravené z Pedersen et al. 2004) 

 Plocha všetkých prvkov v % 

Počet prvkov < 10 % 10 – 50 % >50 % 

3 a viac 1 1 1 

2 3 2 1 

1  4 3 1 

ţiaden 5  

 

Druhy dnových elemetov:  

Bars – útvary dnových sedimentov, ktoré nie sú zaplavované na úrovni strednej hladiny vody 

(akési výčnelky/lavice). 
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Islands – ostrovčeky, ktoré sú výrazne vyššie ako lavice, často takmer na úrovni priľahlej 

nivy. Sú menej zaplavované a pokryté stromami. 

Riffles/rapids – riffle (splavy, malé pereje) sú zaplavené hrebene zloţené z hrubších    

sedimentov. Vodná hladina je narušená, vytvárajú sa vlnky. Rapids (pereje) sú tvorené 

výlučne z pevných hornín vyčnievajúcich z koryta a generujú rýchly prietok. 

Rock – veľké izolované skaly, ktoré sú čiastočne nad hladinou. Musia pokrývať viac ako 5 % 

povrchu. 

Step/pool – horský ekvivalent k riffle pool v níţinných tokoch. Koryto je tvorené z kameňov 

a balvanov, voda preteká sklzom, voľným pádom alebo chaoticky tečie. Vytvárajú sa akési 

kaskády. Medzi jednotlivými stupňami sa nachádzajú „bazény“ – miesta tvorené jemnejším 

materiálom s niţším prietokom (Pedersen et al. 2004). Obrazové príklady kategórií sa 

nachádzajú na Obrázku č.1 Prílohy E. 

2.2 Bed substrates 

Hodnotenie sa vykonáva brodením v rieke. Prírodné dnové substráty (pevné skaly, balvany, 

valúny, štrk, piesok, hrubé nečistoty organickej hmoty, bahno, rašelina. Vo formulári  sa 

krúţkujú  a hodnotia spočítaním rôznych typov, ktoré pokrývajú viac ako 5 % dna SSU. 

Skórovanie je znázornené v Tabuľke č. 15 (Pedersen et al. 2004). 

 

Tabuľka č. 15: Skórovanie parametru bed substrates (upravené z Pedersen et al.  2004) 

Počet dnových substrátov 
Skó

re 

1 4 

2 3 

3 2 

4 a viac 1 

Ak bahno pokrýva > 25 alebo biofilm (napr. riasy) > 75 % a skóre je pod 

5 
+1 

Ak bahno pokrýva > 50 % a skóre je 1,2,3  +2 

Ak bahno pokrýva > 50 % a skóre je 4 +1 

100 % umelý substrát 5 

100  % pevné skaly, balvany, valúny 1 
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2.3 Variation in width 

Rozdiel v šírke (vzdialenosť medzi ľavým a pravým brehom nezávislé na tom, či 

s v priečnom priereze nachádzajú napríklad ostrovy) je definovaný ako rozdiel najväčšej 

a najmenšej šírky koryta v SU v čase prieskumu. Táto hodnota sa získava z máp pri hodnotení 

veľkých riek. Pri hodnotení malých riek sa získava počas prieskumu. Najmenšie a najväčšie 

šírky sa merajú v kaţdom SSU. Pomer medzi najväčšími a najmenšími šírkami sa  s ohľadom 

na merania v rámci všetkých SSUs sa vypočíta a parametru sa priradí skóre. Ak je rozdiel 

veľmi nízky (1 – 1,1) priradí sa skóre 5, ak je nízky (1,11 – 1,25) tak 4. Stredné rozdiely 

v rozmedzí 1,26 – 1,5 sa hodnotia tromi bodmi a vysoké rozdiely (1,51 - 2) zase dvomi. 

Veľmi vysokej variabilite ( >2) sa priradí najlepšie skóre 1 (Pedersen et al. 2004). 

2.4 Flow types 

Typy prúdenia a ich hodnotenie je zaloţené na typoch prúdenia definovaných v RHS. 

Metodika pracuje s 9 typmi: freefall (FF), chute (CH), chaotic (CA), broken standing waves 

(BS), unbroken standing wave (US), rippled (RP), upwelling (UP), smooth (SM), no 

perceptible flow (NO) (viď Obrázok č. 2 Prílohy E). Kaţdý typ (okrem freefall a chute) by 

mal zaberať viac ako 5 % plochy. Jednotlivé typy sa vo formulári krúţkujú a následne sa 

vypočíta skóre pre kaţdý SSU. Ak sa na ploche vyskytuje len jeden typ prúdenia skóre je päť. 

Štyrmi bodmi sa ohodnotia dva vyskytujúce sa typy, tromi zase tri. Skóre dva sa priradí 

štyrom typom. Keď je úsek rôznorodý a má viac ako štyri typy prúdenia dosiahne skóre jedna. 

Samozrejme, ţe skóre SU je priemerom týchto piatich dielčich skóre SSU (Pedersen et al. 

2004). 

2.5 Large woody debris 

Tento parameter znázorňuje hustotu mŕtveho dreva. Mŕtve drevo je v metodike, v prípade 

veľkých a stredných riek definované ako stromy alebo podstatné časti stromov, ktoré sú buď, 

aspoň tri metre dlhé alebo majú priemer väčší ako 30 centimetrov. Pri hodnotení malých riek 

sa hodnoty zniţujú o polovicu. Mŕtve drevo sa v čase prieskumu musí nachádzať aspoň 

čiastočne pod vodou v koryte. Potenciálny prirodzený stav zodpovedá 40 kusom na jeden 

kilometer. Mŕtve drevo je zaznamenané pre kaţdý SSU a hodnota je upravená tak, aby 

predstavovala počet dreva na kilometer. Výsledok sa určí podľa Tabuľky č. 16. Ak sa drevo 

nachádza v menšom počet ako je nastavený limit a pokrýva viac ako 5 % plochy je potrebné 

radiť ho k parametrom dnového substrátu (Pedersen et al. 2004). 
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Tabuľka č. 16: Skórovanie parametru large woody debris (upravené z Pedersen et al. 2004) 

 

 

 

 

 

 

2.6 Artificial bed features 

Tento parameter popisuje neprirodzené prvky riečiska vyrobené z umelých materiálov ako 

rôzne plavebné dráhy, dnové výstuţe a iné. Skóre je dané podľa dĺţky postihnutia rieky. Ak 

sa v úseku nenachádzajú ţiadne umelé prvky priradzuje sa skóre jedna. Dvomi bodmi sú 

ohodnotené úseky, ktoré pokrývajú dĺţku pod 10 %, tromi bodmi úseky, kde sú umelé prvky 

v rozmedzí 10 – 50 %. V prípade, ţe riečisko je viditeľne umelo vytvorené, alebo zmenené 

a prvky zaberajú dĺţku väčšiu ako 50 % priradzuje sa skóre päť (Pedersen et al. 2004). 

3. BANK/RIPARIAN ZONE 

Parametre brehov  a príbreţnej zóny sa hodnotia samostatne pre ľavý a pravý breh v kaţdom 

SSU. Skóre pre kaţdý parameter sa najprv vypočíta priemerom pre všetky SSU a potom 

celkové bank/riparian zone score (ďalej len BRS) ako priemer jednotlivých parametrov: 3.1  

natural riparian vegetation, 3.2  bank stabilisation, 3.3 bank profile (Pedersen et al. 2004). 

 

 

 

3.1 Natural riparian vegetation 

Parameter zahŕňa vegetáciu v príbreţnej zóne po oboch stranách toku. Príbreţné pásmo je 

definované ako 20 metrový pás po stranách toku od brehovej čiary, ktorá je daná maximálnou 

prirodzenou kapacitou koryta (viď Obrázok č. 12) (Pedersen et al. 2004). 

 

Obrázok č. 12: Vymedzenie príbrežnej zóny (prevzaté z Langhammer, 2013) 

Počet dreva na km Skóre 

> 40 1 

21 – 40 2 

11 – 20 3 

1 – 10 4 

ţiadne 5 

BRS = (3.1 + 3.2 + 3.3) / 3 
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Vyuţitie pôdy v príbreţnej zóne je zoskupené do 4 skupín a percentuálne pokrytie plochy sa 

odhaduje. Prvou skupinou je natural riparian vegetation – prírodná vegetácie, kde sa 

zaraďujú porasty prirodzeného luţného lesa alebo jednotlivé stromy. Ďalšou skupinou je 

other vegetation types, kde patria rôzne byliny, vysoké byliny a kry, porasty lúk, pasienok 

a nepôvodné stromy. Do skupiny managed land spadá orná pôda, parky, záhrady, golfové 

ihriská a iné. Poslednou skupinou je artificial structures– umelé stavby, kde prináleţia cesty, 

ţelezničné, mestské a priemyselná stavby. Chodníky nie sú povaţované za umelé stavby 

(Pedersen et al. 2004). 

Skóre sa priradzuje podľa priradenia do 5 kategórii príbreţnej vegetácie (viď Tabuľka č. 17). 

Pre ľahšie určenie sa vytvorilo schéma (viď Obrázok č. 3 Prílohy E),podľa ktorej sa určí 

kategória a skóre.  

 

Tabuľka č. 17: Skórovanie parametru natural riparian vegetation (upravené z Pedersen et al.  2004) 

Príbreţná vegetácia Popis Skóre 

NATURAL 
> 90% natural vegetation, zbytok other veg. t., ţiadne 

artificial structures alebo managed land 
1 

NEAR NATURAL 
25 % - 90 % natural vegetation, zbytok other veg. t., 

ţiadne artificial structures alebo managed land 
2 

SEMI-NATURAL < 25 % artificial structures alebo <50% managed land 3 

MODIFIED 
25 – 50 % artificial structures alebo 50 – 75% managed 

land 
4 

HEAVILY MODIFIED > 50 % artificial structures alebo >75% managed land 5 

 

3.2 Bank stabilisation 

Parameter stabilizácie brehov sa pouţíva na posúdenie obmedzenia prírodnej bočnej 

dynamiky brehov. Hodnotenie sa uskutočňuje počas prieskumu na kaţdej z piatich 

podjednotiek, samostatne pre ľavý a pravý breh. Posudzuje sa percento dĺţky brehu 

ovplyvneného stabilizačnou štruktúrou (nehodnotia sa brehy ostrovov). Stabilizácia brehov 

zahŕňa všetky štruktúry, ktoré bránia bočnému pohybu toku. V malých riekach sú tieto 

štruktúry hlavne z lomového kameňa a betónových kvádrov. Veľké vodné cesty sú 
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stabilizované predovšetkým vlnolamami a rôznymi paralelnými štruktúrami. Rovnako sa 

berie do úvahy aj stabilizácia v blízkosti mostov (Pedersen et al. 2004). 

Ak breh nie je stabilizovaný vôbec, samozrejme získava najlepšie skóre jedna. Keď je rozsah 

stabilizácie menší ako 10 % prideľuje sa skóre dva, stredné skóre tri získa breh, kde je 

stabilizácia brehu v rozmedzí 10 – 50 %. V prípade, ţe je percento dĺţky stabilizovaného 

brehu väčšie ako 50 % priradzujú sa štyri body. Najhoršie skóre päť dostáva breh, kde je 

takmer celá dĺţka ovplyvnená stabilizačnými štruktúrami (Pedersen et al. 2004). 

3.3 Bank profile  

Hodnotenie brehového profilu sa zameriava na dĺţku prírodných riečnych brehov v SSU. 

Prieskum sa vykonáva po oboch brehoch. Prírodnosť brehu je rozdelená do piatich rovnakých 

kategórií ako príbreţná vegetácia. Skóre sa priradzuje podľa dĺţky prirodzeného brehu 

v percentách. Postup skórovania je znázornený v Tabuľke č. 18 (Pedersen et al. 2004). 

 

Tabuľka č. 18: Skórovanie parametru bank profile (upravené z Pedersen et al. 2004) 

Dĺţka prírodného brehu Kategória Skóre 

> 90 % NATURAL 1 

90 – 60 % NEAR NATURAL 2 

60 – 30 % SEMI NATURAL 3 

10 – 30 % MODIFIED 4 

< 10 % HEAVILY MODIFIED 5 

 

4. FLOODPLAIN PARAMETERS 

Predmetom hodnotenia parametrov nivy je rozsah súčasnej nivy vystavenej častým záplavám 

v porovnaní s rozsahom prírodnej (historickej) nivy, prirodzenej vegetácie a vyuţitia. 

Hodnotenie berie do úvahy rozsah prírodných luţných stanovíšť a spôsob vyuţívania pôdy 

v kultivovaných oblastiach. Niva je charakterizovaná na základe geologických, pôdnych 

a morfologických kritérií s vyuţitím máp a terénneho prieskumu. Posúdenie sa vykonáva 

v kaţdom SSU po oboch stranách toku a výsledky skóre parametrov je priemer všetkých 

SSUs. Celkové floodplain score (ďalej len FPS) sa vypočíta ako priemer skóre jednotlivých 

parametrov: 4.1 flooded area , 4.2 natural vegetation / land use on floodplain (Pedersen et al. 

2004). 
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FPS = (4.1 + 4.2) / 2 

Prieskum je zaloţený na leteckých fotografiách, topografických mapách a ďalších 

špecializovaných mapách (vegetačné, lesnícke a geologické). Terénny prieskum môţe byť 

vynechaný v prípade veľkých riek, ktorých niva je priestorovo veľmi rozsiahla (Pedersen et 

al. 2004). 

4.1 Flooded area 

Záplavové územie je definované ako časť nivy, ktorá má potenciál stať sa zaplavenou. Táto 

plocha musí byť odhadovaná vo vzťahu k starej údolnej nive. Celý prieskum a hodnotenie je 

zaloţené len na mapových podkladoch a existujúcich informáciách bez terénneho prieskumu. 

Vykonáva sa osobitne pre kaţdú časť nivy (ľavý a pravý breh). Ako prvé sa zisťuje aktuálne 

záplavové územie (aktívna niva), následne sa vypočíta jeho podiel v porovnaní so starou 

prírodnou nivou.  Je dôleţité podotknúť, ţe frekvencia povodní nie je relevantná pre tento 

parameter. Hrádze, ktoré sú umiestnené v záplavovej oblasti a majú vplyv na záplavy nie sú 

zahrnuté v skóre, ale musia byť zapísané do miestneho protokolu. Bodovanie je nasledovné 

(viď Tabuľka č. 19) (Pedersen et al. 2004). 

 

Tabuľka č. 19: Skórovanie parametru flooded area (upravené z Pedersen et al. 2004) 

Veľkosť potenciálne zaplavovanej  oblasti vo 

vzťahu s historickou oblasťou 
Skóre 

0 % 5 

< 10 % 4 

10 – 50 % 3 

>50 % 2 

celá niva * 1 

* Ak neexistuje ţiadna niva a rieka je neovplyvnená (typické horské toky) skóre je tieţ 1. 

 

4.2 Natural vegetation/land use on floodplain 

Percentuálne pokrytie súčasnej nivy prirodzenou vegetáciou (luţný les, mokrade a iné) sa 

odhaduje pre kaţdý breh SSU. Podiel nepôvodných druhov nesmie prekročiť 10 %. Priradené 

skóre vyjadruje v podstate len vzťah medzi prirodzeným a neprirodzeným vyuţitím územia, 

typy neprirodzeného vyuţívania územia sa zaznačujú do miestneho protokolu. V prípade, ţe 
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viac ako 90 % územia nivy pokrýva prirodzená vegetácia skóre je jedna. Skóre dva je 

priradené územiu, kde prirodzené vegetácia je v rozmedzí 90 – 60 %. Pokrytie 30 aţ 60 % 

vegetácie je ohodnotené tromi bodmi.  Štyri body sa prideľujú úseku s 10 aţ 30 percentným 

pokrytím prirodzenou vegetáciou. Najhoršie skóre 5 získa územie s prirodzenou vegetáciou 

pod 10 percent. Územie bez nivy sa skóruje taktieţ jedným bodom (Pedersen et al. 2004). 

 

Výsledné hydromorfologické skóre (Hydromorphological Quality Score) sa vypočíta ako 

aritmetický priemer všetkých štyroch skóre jednotlivých kategórií. 

 

(CPS+IFS+BRS+FPS) / 4 

 

5. HYDROLOGICAL REGIME 

Skupina parametrov patriaca do tejto kategórie slúţi na zhodnotenie účinkov umelých 

vplyvov na hydrologický reţim SU (ţiadne podcelky nie sú hodnotené). K umelým vplyvom 

patria napríklad zmeny spôsobené vodnými priehradami, objekty na prevádzku, zavlaţovanie 

a zásobovanie vodou. Hydrologická kvalita je hodnotená štyrmi parametrami: 5.1 mean flow, 

5.2 low flow, 5.3 water level range, 5.4 frequent flow fluctuations. Hydrological regime score 

(HRS) sa vypočíta ako priemer zo skóre týchto parametrov (Pedersen et al. 2004). 

HRS = (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 ) / 4 

Jednotlivé parametre sa porovnávajú s referenčným stavom (stav bez umelého ovplyvnenia). 

Prednostne sú odhady zaloţené na hydrologických záznamoch. Ak však záznamy nie sú 

k dispozícií, parametre sa odhadujú z iných relevantných dostupných údajov (Pedersen et al. 

2004). 

5.1 Mean flow 

Skóre parametru priemerného prietoku je zaloţené na zníţení priemerného prietoku 

v porovnaní s referenčným stavom. Ak je zníţenie prietoku ţiadne alebo veľmi malé (0 – 10 

%) skóre je jedna. Zníţenie v rozmedzí 10 – 50 % je hodnotené tromi bodmi. Najhoršie skóre 

päť je pridelené úseku, kde je zníţenie prietoku väčšie ako 50 % (Pedersen et al. 2004). 
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5.2 Low flow 

Skóre parametru minimálneho prietoku je zaloţené na zníţení  minimálneho prietoku 

v porovnaní s referenčným stavom. Pri posudzovaní tohto ukazovateľa je moţné vyuţiť 

hydrologické údaje (najlepšie hodnoty Q355). Ak však nie sú k dispozícií tieto údaje, vyuţíva 

a fakt, ţe minimálne prietoky sú typické pre obdobia nízkych prietokov. Skórovanie je totoţné 

ako pri priemernom prietoku (Pedersen et al. 2004). 

5.3 Water leve range 

Rozsah vodnej hladiny je definovaný ako (Hc/Hr) * 100. Hc je aktuálny rozdiel medzi 

priemernou ročnou maximálnou hladinou vody a priemernou ročnou minimálnou hladinou 

vody a Hr je rozdiel medzi priemernou ročnou maximálnou hladinou vody a priemernou 

ročnou minimálnou hladinou vody v referenčných podmienkach. Skórovanie je zaloţené na 

zmene rozmedzia hladiny vody a je rovnaké ako u predošlých hydrologických parametroch 

(Pedersen et al. 2004). 

5.4 Frequent flow fluctuations 

Kolísanie prietokov je typické pre územia pod vodnými elektrárňami. Skóre je zaloţené na 

veľkosti kolísania prietokov. Ak nie je ţiadne kolísanie alebo je veľmi malé, skóre je jedna. 

V prípade stredného kolísania sa priradzuje skóre tri a pri veľkom kolísaní najhoršie skóre 

päť. (Pedersen et al. 2004). 

4.2.6 Triedy kvality 

Vymedzenie hydromorfologických tried kvality je definované na základe konečného 

hydromorfologického skóre a skóre hydrologického reţimu. Podľa zaradenia do jednotlivých 

tried kvality sa úseky/toky znázorňujú na mapách farebne (viď Tabuľka č. 20) (Pedersen et al. 

2004). 

Tabuľka č. 20: Triedy hydromorfologickej kvality podľa Pedersenovej metodiky (upravené z Pedersen et al. 

2004) 

Hydromorfologická 

trieda kvality 
Slovný popis Konečné skóre Farebné značenie 

1 high (vysoká) 1 – 1,7 modrá 

2 good (dobrá) 1,8 – 2,5 zelená 

3 moderate (mierna) 2,6 – 3,4 ţltá 

4 poor (slabá) 3,5 – 4,2 oranţová 

5 bad (zlá) 4,3 - 5 červená 
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5 STANOVENIE ZJEDNODUŠENÝCH KRITÉRIÍ 

HYDROMORFOLOGICKÉHO HODNOTENIA VODNÝCH TOKOV 

PRE VYUŢITIE V PRAXI 

5.1 Rozdielnosť metodík 

V predošlých kapitolách boli dôkladne rozobraté dve metodiky: Hydroekologický monitoring 

(HEM) – Metodika pro monitoring hydromorfologických ukazatelů ekologické kvality vodních 

toků vytvorená v Českej republike a Hydromorphological assesment protocol for the Slovak 

republic vytvorený pre Slovenskú republiku. Tieto metodologické postupy 

hydromorfologického hodnotenia vodných tokov majú mnohé odlišnosti. Prehľad základných 

rozdielov týchto metodík sa nachádza v Tabuľke č.21. 

 

Tabuľka č. 21: Základné rozdiely metodiky HEM a Slovenského hydromorfologického protokolu (vlastné 

spracovanie na základe údajov z metodík) 

ZÁKLADNÉ ROZDIELY 

dĺţka úsekov 

načasovanie monitoringu 

príbreţná zóna 

výpočet skóre 

výsledné skóre 

mapovací formulár 

 

Dĺţka úsekov 

Medzi zásadné rozdiely týchto dvoch metodík patrí odlišný princíp určovania dĺţky úsekov. 

Metodika HEM striktne nestanovuje presnú dĺţku mapovaných úsekov, len odporúča 

minimálnu dĺţku v závislosti na šírke koryta. V metodike Pedersen je postup určovania dĺţky 

úsekov je presne stanovený a zaloţený na väčších celkoch (SU) a podcelkov (SSU). Kaţdý 

SU je tvorený piatimi SSU (viď Tabuľka č. 22). Dokonca operuje aj s dlhšími úsekmi a to 

v prípade parametrov kategórie channel planform, kde minimálna dĺţka sledovania malých 

tokov (< 10 m) predstavuje 2 000 m, stredných (10 – 30 m) 5 000 m a veľkých tokov 

 (> 30 m) 10 000 m. Dôvodom je, ţe parametre channel shortening, channel type a channel 

sinuosity sa nedajú objektívne posúdiť na tak krátke vzdialenosti.  
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Tabuľka č. 22: Rozdielnosť v dĺžkach mapovaných úsekoch (vlastné spracovanie na základe údajov z metodík) 

METODIKA HEM 

šírka koryta dĺţka úseku 

do 10 m 100 m 

do 30 m 500 m 

nad 30 m 1000 m 

METODIKA PEDERSEN 

šírka koryta dĺţka SU dĺţka SSU 

do 10 m 200 m 40 m 

10 – 30 m 500 m  100 m 

nad 30 m 1000 m 200 m 

 

Načasovanie monitoringu 

Slovenská metodika na rozdiel od väčšiny ostatných odporúča na mapovanie vegetačného 

obdobie, väčšinou od júna do augusta. HEM zase radí mapovať v období kedy vyrastená 

vegetácia nebráni pozorovaniu ukazovateľov, čiţe najlepšie v mimo vegetačnom období na 

jar alebo jeseň.  

Príbreţná zóna 

Zásadnou odlišnosťou je taktieţ definovanie príbreţnej zóny. Lanhgammer ju vymedzuje 

v rozsahu 50 metrov, na rozdiel od Pedersena, podľa ktorého má byť príbreţná zóna dlhá 20 

metrov. 

Výpočet skóre 

Dôleţitým rozdielom metodík je aj zásada výpočtu skóre. Hydroekologický monitoring 

operuje s kombináciou váţeného a aritmetického priemeru. Po pridelení skóre jednotlivým 

ukazovateľom sa vypočíta váţený priemer pre zóny a následne hydromorfologická kvalita ako 

aritmetický priemer hodnôt zón. Hydromorfologická kvalita vodného útvaru zase vyuţije 

priemer kvality jednotlivých úsekov, váţený ich dĺţkou. Zatiaľ čo slovenský 

hydromorfologický protokol vyuţíva len aritmetický priemer v logickej postupnej hierarchii 

od SSU, SU, cez priemer skóre kategórií aţ k celkového hydromorfologickému alebo skóre 

hydrologického reţimu.  
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Výsledné skóre 

Taktieţ vo výslednom skóre sa metodiky odlišujú. Zaujímavý je princíp slovenskej metodiky, 

ktorej výsledkom je samostatné hydromorfologické skóre kvality a skóre hydrologického 

reţimu. Výsledkom metodiky HEM je hydromorfologická kvalita úseku a následne 

hydromorfologická kvalita vodného útvaru.  

Mapovací formulár 

Ďalším zásadným rozdielom je aj princíp mapovacieho formulára. Slovenský protokol 

vyuţíva dva formuláre. Jeden tzv. site protokol, kde sa parametre získavajú väčšinou z máp 

a iných zdrojov. Parametrom nie je priradzované skóre, pouţívajú sa skôr na zoskupenie riek 

s identickými vlastnosťami. Druhým protokolom je assesment protokol. Parametre sa 

získavajú väčšinou terénnym prieskumom, je im prideľované skóre a vypočítava sa z nich 

celkové hydromorfologické a a skóre hydrologického reţimu. Do formulára je zapisované aj 

skóre na rozdiel od formulára metodiky HEM, kde sa skóre parametrov nezapisuje.  

5.1.1 Analýza pozitív a negatív metodiky HEM 

Aj napriek tomu, ţe je HEM uznávanou metodikou jednoznačne má niekoľko nedostatkov a 

samozrejme aj priestor na vylepšenie. Keďţe v práci nie je zahrnutá podrobná analýza 

hodnotenia, je náročnejšie pojednávať  o negatívach a pozitívach metodiky. Avšak uţ z 

všeobecných poznatkov základného dokumentu sú nejasnosti a záporné stránky  badateľné. 

Na nasledujúcich stránkach budú opísané konkrétne postrehy. Je nutnosťou poznamenať, ţe 

všetky či uţ negatívne alebo pozitívne pripomienky sú čisto subjektívne názory odvodené 

z teoretických znalostí. Vyuţitím metodiky v praxi je však moţné, ţe niektoré nedostatky sa 

stanú nepodstatnými, iné doteraz nemenej dôleţité zase dôleţitými. Aplikovaním metodiky 

môţu byť objavené ďalšie sporné body alebo taktieţ výrazné kladné stránky.  

NEVÝHODY 

Jeden zo všeobecných zásadných omylov tejto metodiky je jej názov hydroekologický 

monitoring. Keďţe rieši len čisto hydromorfologickú kvality vodných tokov, a nie oţivenie 

vodného toku, hydrobiologický prieskum a rôzne biologické parametre kvality povrchových 

vôd je tento názov veľmi diskutabilný, dokonca z vedeckého hľadiska nesprávny. 

 K nedostatkom sa priradzuje aj nezohľadňovanie referenčného stavu, čím môţe dôjsť ku 

skresleniu výsledkov. Je však dôleţité spomenúť, ţe stanovenie referenčných podmienok sa 

pripravuje a tým pádom bude tento nedostatok odstránený.  
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Ďalším všeobecným negatívom, alebo skôr akousi nejasnosťou je zvláštny prístup 

k stanoveniu niektorých parametrov. Veľa z nich sa totiţto stanovuje jednoduchým odhadom 

mapovateľa, čo však v prípade ukazovateľov, kde sa jedná o veľkosť alebo výšku nie je 

správne. Týmto postupom môţe dôjsť k veľkej miere subjektivity a tým pádom aj k chybným 

záverom. Je potrebné konkretizovať a spresniť stanovenie určitých ukazovateľov.  

V práci nie je z dôvodu aktualizácie, ako uţ bolo niekoľkokrát spomenuté, zahrnutý detailný 

popis skórovania a celého postupu. Zmena postupu hodnotenia je v rámci aktualizácie určite 

moţná. Pravdepodobne však nedôjde k zmene základného princípu, ţe čím je vyššia 

variabilita napríklad dnové substrátu, či charakteru prúdenia bude skóre niţšie a tým pádom aj 

lepšie. Tento postoj však nie vţdy musí viesť k správnym záverom. Nakoľko nie všetky úseky 

prirodzene vykazujú vysokú variability dnového substrátu alebo charakteru prúdenia. Takto 

môţe dôjsť k nespravodlivému zníţeniu hodnotenia. 

PRIPOMIENKY K PARAMETROM 

Slabou stránkou celej HEMky je aj nerozlišovanie medzi malými a veľkými tokmi. Keďţe je 

metodika prednostne vytvorená pre väčšie, problém nastáva pri tých menších. Aplikácia na 

menšie toky je vo viacerých smeroch obmedzenejšia. Napríklad pri stanovení parametru trasa 

toku, konkrétne pri porovnávaní historickej trasy toku so súčasnou, je dohľadanie historickej 

trasy drobných tokov náročné a niekedy dokonca nemoţné. Taktieţ pri pozdĺţnej 

priechodnosti koryta je veľkosť migračnej bariéry v malým tokoch absolútne nepodstatná 

pre veľké toky. Rovnako je diskutabilné aj stanovenie parametru, ktoré môţe byť 

uskutočňované zmeraním, alebo odhadom. V prípade nesprávneho odhadu výšky prekáţky 

môţe dôjsť k chybám. Ak sa chcú získať objektívnejšie výsledky, je lepšie vykonať presné 

zmeranie objektu. 

Variabilita hĺbok v priečnom profile 

Variabilitu hĺbok odporúča stanoviť na základe posúdenia. Avšak ani skúsený odborník 

nedokáţe v určitých prípadoch so stopercentnou istotou povedať, či je variabilita nízka, 

stredná alebo vysoká. Preto je síce zloţitejšie, ale presnejšie vyuţiť variačne rozpätie hĺbok 

a aspoň na vodočetnej lati zmerať výšky vodných stavov a z týchto hodnôt jednoducho určiť 

variabilitu. Samozrejme je nutné mať v profile geodeticky zameraný nulový vodočet. 

Dnový substrát 

Stanovenie hrubších frakcií dnového substrátu nie je zloţité ani voľným okom, poprípade 

pomocou jednoduchej šablóny (viď Obrázok č. 13). No rozlíšenie jemného piesku od prachu 

je odhadom doslova nemoţné. Je nutné vyuţiť sitovú analýzu s vyuţitím krivky zrnitosti. A 
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taktieţ je dôleţité zdôrazniť, ţe najvhodnejšie je mapovať dnový substrát pri minimálnych 

prietokoch. 

 

Obrázok č. 13: Triedenie hrubozrnného dnové materiálu pomocou šablóny (prevzaté z Vondrová, 2012) 

 

 

Brehová vegetácia 

Tento parameter zahŕňa rôznorodé kategórie charakterov brehovej vegetácie. Avšak pre 

spresnenie chýba definícia brehového porastu. U neodborného mapovateľa môţe dôjsť 

k zámene brehovej  a sprievodnej vegetácie. Brehová vegetácia je vymedzená pätou svahu 

a brehovou čiarou, danou maximálnou kapacitou koryta. Problém môţe nastať 

pri vodohospodársky upravených korytách, ktorých súčasťou môţu byť povodňové hrádze 

(viď Obrázok č. 14). Sprievodná vegetácia rastie aţ za brehovou čiarou v nadväznosti na 

brehovú vegetáciu.   

 

Obrázok č.  14: Brehová vegetácia vodohospodársky upraveného koryta (vlastné spracovanie) 

 

 

 

A – brehová čiara, daná maximálnou kapacitou koryta 

B – povodňová hrádza  

C – brehová vegetácia 
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Šírka hladiny 

S pojmom hladina sa najčastejšie spája výška. Z tohto dôvodu je tento pojem celkom 

zavádzajúci. Vhodnejšie by bolo pouţiť výraz šírka omočenej časti koryta (viď Obrázok 

č.15). Je síce o niečo zloţitejší, ale z hydromorfologického hľadiska správnejší. 

 

Obrázok č. 15: Šírka omočenej časti koryta (Šlezingr, 2005) 

 

 

 

B – šírka omočenej časti koryta 

P – prietoková plocha 

O – omočený obvod 

 

Šírka údolnej nivy 

Šírka údolnej nivy sa má stanovovať z máp, GIS podkladov alebo terénnym mapovaním. 

Lenţe z obyčajných geografických máp je stanovenie tohto parametru nerealizovateľné. 

Jediným moţným spôsobom je stanovenie z geologickej mapy podľa typu fluviálnych  

a glacifluviálnych sedimentov. Staré údolné nivy sú tvorené pleistocénnymi sedimentmi. 

Terénne mapovanie neprichádza do úvahy, nehovoriac o situácii, keď je stará údolná niva 

zastavaná.  

VÝHODY 

Jednou z hlavných pozitív aktualizovanej formy metodiky HEM je, ţe rešpektuje legislatívne  

poţiadavky Českej republiky i Európskej únie. Čiţe je v súlade s RSV, európskou aj českou 

normou EN 14614 a dokonca aj s európskym štandardom EN 15843. 

Ďalšou kladnou stránkou je jednoznačný detailný popis stanovenia jednotlivých ukazovateľov 

a celého postupu mapovania. Taktieţ opisy jednotlivých kategórii a obrazové príklady 

k správnemu stanoveniu ukazovateľov sú jednoznačným plusom.  
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Metodika pracuje s váţeným priemerom. Predpokladá sa, ţe princíp hodnotenia sa radikálne 

nezmení ani po aktualizácií. To znamená, ţe sa najdôleţitejším parametrom, ktoré najviac 

charakterizujú hydromorfologický stav vodného toku priradí vyššia váha. Tento fakt je 

povaţovaný za kladný v prípade správneho výberu dôleţitých parametrov. Overenie tohto 

pozitíva je samozrejme otázkou reálneho mapovania.  

Ďalším pozitívom je, ţe v rámci aktualizácie bola vytvorená tabuľka pre záznam 

charakteristík, ktorá slúţi na prevod údajov z formulára do digitálnej formy.  Bola vytvorená 

pre účely jednotného zhromaţďovania  dát z monitoringu a ich ukladania v jednotnej 

databáze. Čo je veľkým prínosom v oblasti hydromorfologického výskumu. 

VÝHODA VERZUS NEVÝHODA  

Najnovšou aktualizáciou metodiky sa niektorým parametrom pridali nové kategórie. Tým sa 

dosiahlo väčšej podrobnosti. Na jednej strane je táto zmena pozitívna, pretoţe došlo 

k spresneniu parametrov, na druhej naopak negatívna. Keďţe má mapovateľ na výber priveľa 

kategórií, je často náročné rozlíšiť ich od seba a vybrať tu správnu. Tento bod je naozaj veľmi 

diskutabilný, jeho reálne pozitívum, či negatívum bude s najväčšou pravdepodobnosťou 

zistené aţ pri testovaní metodiky v praxi.  

Na záver je nutné dodať, ţe aplikácia metodiky vyzerá nie príliš zloţitá. Čo je samozrejme 

povaţované za správne. Metodika chce dosiahnuť aby stanovenie ukazovateľov v teréne 

nevyţadovalo po zaškolení mapovateľa prítomnosť odborných špecialistov. Je však otázne, či 

tento jednoduchý prístup, týkajúci sa častého odhadovania parametrov a príliš jednoduchého 

stanovenia bude efektívny. Prílišným zjednodušením môţe dôjsť k veľkej miere generalizácie 

a tým pádom aj k nereálnym výsledkom. Otázkou je, či je ideálne na úkor správnych záverov 

priveľmi zjednodušovať alebo s ponechaním vyššej odbornosti a zloţitosti metodiky 

neriskovať pravdivosť výsledkov. Správnu odpoveď prinesie taktieţ aţ reálne vyuţitie 

metodiky v praxi. 

5.1.2 Analýza pozitív a negatív metodiky Pedersen 

Protokol hydromorfologického hodnotenia vodných tokov bol podrobne rozobratý vrátane 

postupu skórovania a hodnotenia. V tejto kapitole budú spomenuté jeho pozitívne a negatívne 

stránky. Je však nutnosťou opäť pripomenúť, ţe všetky postrehy vznikli pri teoretickom 

študovaní metodiky. Preto je moţné, ţe niektoré z pripomienok sa po praktickej aplikácii 

metodiky stanú irelevantnými a iné, nové naopak podstatnými. Na nasledujúcich stránkach 

bude popísaných pár konkrétnych postrehov zo stanovenia a skórovania parametrov.  
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NEVÝHODY 

Zásadnou všeobecnou zvláštnosťou a dá sa povedať aj nevýhodou je oddelené 

hydromorfologické skóre a skóre hydrologického reţimu. Hydrologický reţim by mal byť 

súčasťou hydromorofologickej kvality vodných tokov, preto by bolo vhodnejšie tieto skóre 

skombinovať a vytvoriť jedno celkové.  

Ďalším teoretickým negatívom tejto metodiky je časté vyuţívanie máp a iných pokladov 

k stanovovaniu parametrov. Je moţné, ţe pri menších a neznámych tokoch nebude moţné 

dohľadať potrebné údaje z týchto podkladov. 

PRIPOMIENKY K PARAMETROM 

Channel type 

V tomto parametri má mapovateľ na výber z troch moţností typu koryta a to: single thread, 

parallel channel a braided. Nachádza sa tu stručný opis jednotlivých typov, avšak problém by 

mohol nastať pri rozlíšení parallel channel a braided, teda rozvetveným a divočiacim tokom, 

ktorých popis je veľmi jednoduchý a nie príliš pochopiteľný. Bolo by vhodnejšie opis 

podrobnejšie definovať, aby nedošlo k zámene. 

Flow types a bed substrates  

Metodika operuje s deviatimi typmi prúdenia. Čím je úsek rôznorodejší a má viac typov 

prúdenia, tým získa niţšie a tým pádom aj lepšie skóre. Niektoré úseky, respektíve toky ale 

nemusia vykazovať prirodzene veľkú variability prúdenia. V týchto prípadoch môţe dôjsť 

k neoprávnenému zníţeniu skóre. To isté platí aj pre dnový substrát, kde úsek získava lepšie 

skóre vtedy ak má čo najviac typov substrátov. Nie vţdy však prirodzený úsek má veľa 

druhov dnového substrátu.  

VÝHODY 

Jednou zo zásadných pozitív metodiky Pedersen je kompatibilita s RSV a samozrejme 

európskou normou EN 14614 a tým pádom aj STN EN 14614.Fakt, ţe zohľadňuje referenčné 

podmienky, len kvituje podmienky hodnotenia dané RSV. 

Fakt, ţe sa na vzniku podieľali poprední odborníci nielen zo Slovenskej republiky, ale aj 

Dánska, prispieva k dokonalejšie a odbornému prevedeniu. Čo v konečnom dôsledku svedčí 

o veľkom pozitíve. Metodika vznikla premenou a vylepšením staršieho návrhu, čo prispieva 

taktieţ k jej kvalite, pretoţe nebola vytvorená ako prvotina z mnoţstvom nedostatkov, ktoré 

by sa časom museli meniť.  
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Veľkým plusom je detailný popis postupu skórovania a celého hodnotenia, ktorý je logický 

a ľahko pochopiteľný. K správnemu pochopeniu jednotlivých parametrov a kategórii 

dopomáhajú obrazové prílohy. 

V neposlednom rade je zaujímavý a pozitívny spôsob rozdelenie hodnoteného úseku na väčšie 

a následne menšie celky. Takto je dosiahnutá väčšia podrobnosť pri mapovaní a tým pádom aj 

lepšie a podrobnejšie výsledky.  

Na rozdiel od metodiky HEM nepracuje Slovenský protokol hydromorfologického 

hodnotenia vodných tokov s veľkým počtom kategórií jednotlivých parametrov. Čiţe 

mapovateľovi nehrozí zloţité rozhodovanie a prinajhoršom nesprávne zaradenie. 

5.1.3 Metodika HEM verzus metodika Pedersen 

V predchádzajúcich kapitolách boli rozobraté hlavné rozdiely, pozitívne, negatívne stránky 

a rôzne postrehy z metodiky HEM a metodiky Pedersen. Samozrejme, ţe ich spoločný cieľ je 

hodnotiť hydromorfologický stav vodných tokov. Líšia sa však v postupoch ako tento stav 

zistiť. Malé či veľké rozdielnosti v jednotlivých oblastiach robia z nich jedinečné a originálne 

dokumenty hodnotiace hydromorfologickú kvalitu vodných tokov.  Kaţdá z nich má mnoho 

kladných, ale i záporných stránok, ţiadna nie je pravdaţe dokonalá. Či uţ slovenská alebo 

česká metodika má priestor na vylepšenie a zdokonaľovanie. Ako uţ bolo niekoľkokrát 

spomenuté, všetky postrehy a pripomienky boli odvodené z teoretických poznatkov 

metodologických postupov, nie ich aplikáciou. Z tohto dôvodu nie je moţné s určitosťou 

povedať, ktorá z nich je lepšie aplikovateľnejšia. Taktieţ nie som odborník v oblasti 

hydromorfológie, preto si netrúfam povedať, ktorá z nich dôkladnejšie a bez väčších 

závaţnejších nedostatkov popisuje hydromorfologickú kvalitu tokov. Avšak po dôkladnej 

teoretickej analýze sa metodika Pedersena javí ako presnejšia v stanovovaní parametrov, 

pochopiteľnejšia a pravdepodobnej vhodnejšia pre vyuţitie v praxi.  

5.2 Výber najvhodnejších hydromorfologických kritérií 

Je samozrejmosťou, ţe do hydromorfologického hodnotenia je dôleţité zahrnúť parametre 

morfologické aj hydrologické. Po predchádzajúcej analýze Langhammerovej a Pedersenovej 

metodiky navrhujem za najvhodnejšie pre hodnotenie tieto ukazovatele (viď Tabuľka č. 23).  
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Tabuľka č. 23: Výber najvhodnejších hydromorfologických ukazovateľov (vlastné spracovanie) 

MORFOLOGICKÉ UKAZOVATELE 

Trasa toku  

Variabilita šírky a hĺbky koryta (priečna členitosť koryta) 

Štruktúry dna (prirodzené dnové elementy) 

Dnový substrát 

Umelé prvky v koryte (umelé prvky dna a umelé prvky brehu) 

Pozdĺţna priechodnosť koryta (umelé migračné prekáţky) 

Prirodzená stabilita brehov (nátrţe a akumulácie) 

Vegetácia brehov 

Land use príbreţnej zóny a nivy 

HYDROLOGICKÝ REŢIM 

Rozsah hladiny 

Reţim prietokov 

UPRESNENIE KRITÉRIÍ 

Trasa toku – je dôleţitým hodnotiacim kritériom. Najvhodnejšie by bolo porovnávať súčasnú 

trasu toky s historickou a to s vyuţitím máp. Avšak pri menších tokoch nie je vţdy moţné 

dohľadať historický stav toku. V tomto prípade by sa mohol stanoviť len typ súčasný. Je 

dôleţité, aby všetky typy boli detailne popísané, aby mapovateľ dokázal určiť trasu s istotou. 

Variabilita šírky a hĺbky koryta – šírka a hĺbka patria k základným morfologickým 

parametrom pretoţe nám poskytujú informáciu o tvare priečneho profilu. Šírka ani hĺbka by 

nemali byť samozrejme určené odhadom, ale presným meraním. Prične profily na 

broditeľných tokoch by mohli byť zamerané beţnými geodetickými metódami ako napríklad 

nivelácia, na nebroditeľných tokoch zase s vyuţitím sond alebo ultrazvukového prístroja.  

Štruktúry dna – tieto elementy ako lavice, ostrovy, plytčiny, tône, pereje a skalné stupne sa 

významne podieľajú na zvýšení korytových habitátov. Fakt, ţe ich výskyt je viazaný 

k určitým typom treba brať do úvahy. Pretoţe nie vţdy musí prirodzený tok vykazovať 

vysokú variability štruktúr dna. Je dôleţité aby boli stanovované počas malých prietokoch, 

aby boli dobre viditeľné.  

Dnový substrát – veľkosť a zloţenie dnového substrátu patria taktieţ k základným 

morfologických parametrom. Tento parameter by sa nemal určovať odhadom. Je nutné ho 
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stanoviť brodením v rieke za čo najniţších prietokov. Väčšie frakcie za pomoci šablóny, 

v prípade, ţe sa vyskytujú aj jemnejšie, bolo by vhodné pouţiť sitovú analýzu. 

Umelé prvky v koryte – v dnešnej dobe má mnoho tokov spevnené dno a opevnené brehy 

rôznymi umelými prvkami. Ich výskyt a rozsah je dôleţité poznať pri určovaní 

hydromorfologickej kvality. 

Pozdĺţna priechodnosť v koryte–umelé prvky v koryte ako rôzne stupne, sklzy, priepustky 

a hrádze sú významným činiteľom, ktorí vplýva na morfológiu a naviac tvorí prekáţku pre 

voľnú migráciu rýb. Bolo by správne rozlišovať veľkosti bariér pri malých a veľkých tokoch. 

Pretoţe prekáţka v malom toku, nemusí byť prekáţkou vo veľkom.  

Prirodzená stabilita brehov – pri prirodzených tokoch antropogénne nenarušených sú 

typické erózne-akumulačné procesy v oblasti koryta a príbreţnej zóny, ktoré vytvárajú rôzna 

nátrţe a akumulácie. Ich výskyt a rozsah je taktieţ dôleţitý.  

Vegetácia brehov – pri stanovení parametru je dôleţité aby bola presne definovaná brehová 

vegetácia, aby nedošlo k zámene so sprievodnou vegetáciou. Tak isto je lepšie, aby tento 

parametre nemal príliš mnoho kategórii a mapovateľ ich mohol s istotou určiť. 

Land use príbreţnej zóny a nivy–spôsob vyuţívania okolia toku, je rovnako dôleţitý pri 

stanovení hydromorfologického stavu toku. Kategórie vyuţitia môţu byť zhodné.  

Rozsah hladiny – tento parameter by sa stanovoval z distančných dát ako rozdiel medzi 

priemernou ročnou maximálnou a priemernou ročnou minimálnou hladinou vody. 

Reţim prietokov–tento parameter by sa získaval samozrejme z distančných dát. Treba 

poznať minimálne a maximálne  prietoky. Pri stanovení minimálnych prietokov by sa 

pouţili hydrologické údaje Q355 alebo najnovšie kvôli obdobiam sucha Q330. Teda také 

prietoky, ktoré sú dosiahnutý alebo prekročené 355 alebo 330 dní v roku a sú vypočítané 

z rady priemerných denných neovplyvnených prietokov. Maximálne prietoky sú jednou 

z najčastejšie vyţadovaných a najzávaţnejších hydrologických charakteristík toku. Pretoţe sú 

podkladom pre navrhovanie inţinierskych stavieb sa nazývajú aj návrhové prietoky. Pri 

neupravených prirodzených korytách je maximálny prietok malých tokov Q30 a veľkých Q1 

(tvoria v podstate prirodzenú kapacitu koryta). V prípade upravených korýt, napríklad 

v zástavbe môţe byť návrhový prietok aţ Q20 alebo Q50.  
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5.3 Diskusný záver 

Účelom poslednej kapitoly bolo kriticky zhodnotiť vybrané metodiky a navrhnúť 

zjednodušené hodnotiace kritéria. Vybrané metodiky mali samozrejme ako kaţdý pokus o 

vtesnanie zloţitej reality do kategórii svoje  nedostatky.  Po zváţení všetkých pre a proti, však 

vyvstala otázka, či je prílišné zjednodušenie tým správnym riešením. Pretoţe čím bude väčšia 

miera zjednodušenia, tým bude väčšia pravdepodobnosť subjektívnych a chybných záverov. 

Z tohto dôvodu sa dospelo ku kompromisnému riešeniu. Pre správne a objektívne hodnotenie 

je potrebné zlúčiť istú mieru odbornosti s jednoduchým a ľahko pochopiteľným prístupom. 

Taktieţ je dôleţité brať ohľad na daný typ toku a jeho prirodzené charakteristiky ako jeho 

dynamika a hydromorfológia. Pretoţe nie je moţné vyhlásiť, ţe horský divočiaci tok mak 

vyššiu kvalitu neţ níţinný meandrujúci. Predsa obidva majú v prírodnom stave rovnakú 

hydromorfologickú hodnotu. Je teda nutné aspoň pribliţne poznať prirodzený, tzv. referenčný 

stav daného toku, aby hydromorfologické hodnotenie vychádzalo z princípu kvantifikácie 

antropogénneho narušenia. Významné je dôkladné preškoľovanie mapovateľov, čím sa 

zamedzí prípadným chybám. V neposlednom rade je dôleţitá presnosť a výstiţnosť 

stanovenia parametrov, aby nedošlo k nerozoznaniu jednotlivých kategórii, poprípade 

k nesprávnemu zaradeniu. Na Obrázku č. 16 je schéma pravidiel, s ktorými by bolo moţné 

docieliť správne a objektívne hydromorfologické hodnotenie vodných tokov. 

 

Obrázok č. 16: Schéma pravidiel správneho hydromorfologického hodnotenia vodných tokov (vlastné 

spracovanie) 
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6 ZÁVER 

Bakalárska práce riešila problematiku hydromorfologického hodnotenia vodných tokov 

v podmienkach európskych a mimoeurópskych krajín. Hlavným cieľom bola charakteristika 

dvoch vybraných metodík, následne ich porovnanie a stanovenie najvhodnejších 

zjednodušených kritérií hydromorfologického hodnotenia vodných tokov pre vyuţitie v praxi. 

K podrobnému rozboru bola vybraná česká metodika Hydroekologický monitoring (HEM) – 

Metodika pro monitoring hydromorfologických ukazatelů ekologické kvality vodních toků 

a slovenský hodnotiaci protokol Hydromorphological assesment protocol for the Slovak 

republic. 

V prvej časti práce bol vymedzený teoretický základ hydromorfologickej problematiky 

spoločne s legislatívou. Pozornosť bola venovaná Rámcovej smernici o vode a medzinárodnej 

metodike Water Quality, ktoré poloţili základ hydromorfologického hodnotenia v Európe. 

Hlavným bodom tejto časti bol ale prehľad vybraných existujúcich metodík hodnotenia 

pouţívaných v Európe i mimo ňu. Metodiky boli stručne opísané a medzi sebou porovnané 

v oblasti  počtu parametrov, tried, dĺţky hodnotených úsekov a náročnosti. Najzloţitejšou, ale 

najprepracovanejšou a najmenej subjektívnou z vybraných metodík sa javila britská River 

Habitat Survey. So svojimi 200 parametrami sa vyuţíva nielen vo Veľkej Británii, ale aj po 

upravení na zmenené podmienky aj v iných krajinách. Rovnakým princípom bol vypracovaný 

prehľad metodík vytvorených v slovenskom a českom prostredí. Porovnávali sa z hľadiska 

počtu parametrov, monitorovaných zón, dĺţky úsekov, spôsobu výpočtu skóre a náročnosti.  

V ďalšej časti bol rozpracovaný podrobný teoretický rozbor vyššie spomínanej českej 

a slovenskej metodiky. Detailne bola opísaná metodika monitoringu, rozobraté boli všeobecné 

informácie, rozsah sledovania, načasovanie monitoringu, vymedzenie úsekov pre mapovanie 

a hodnotené ukazovatele vrátane postupu skórovania. Avšak čo sa týka metodiky HEM, 

z dôvodu aktualizácie dokumentu nebol do práce zaradený jej podrobný opis hodnotenia.  

Posledná najdôleţitejšia časť predstavovala akýsi súhrn rozdielov, pripomienok, pozitívnych,  

negatívnych stránok a hlavne výber parametrov, ktoré by objektívny hodnotili 

hydromorfologickú kvalitu toku. Najdôleţitejšími rozdielmi týchto metodík bol prístup 

k vymedzeniu dĺţky úsekov a príbreţnej zóny, výpočet skóre, načasovanie monitoringu a 

výsledné skóre. V súvislosti s nedostatkami, obsahovala metodika HEM väčšie mnoţstvo 

nezrovnalostí a nevýhod. Základným sporným bodom bola priveľká miera subjektivity. Veľa 

z parametrov odporúča metodika stanoviť prostým odhadom. Je evidentné, ţe chce dosiahnuť 
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veľké zjednodušenie, aby vyškolený mapovateľ nepotreboval ţiadnu pomoc odborníka. 

Avšak tento postoj môţe viesť k prílišnej neobjektivite a následne k chybným záverom. 

Ďalším nedostatkom, okrem iného je nezohľadňovanie referenčného stavu, čo je 

najdôleţitejším predpokladom správneho hodnotenia. Jednou z nevýhod metodiky Pedersen je 

zase častejšie stanovovanie niektorých parametrov z máp a iných podkladov, čo môţe 

predstavovať problém hlavne pri menších tokoch. Pozitívom obidvoch je podrobný opis 

jednotlivých kategórii parametrov doplnený o fotografie. Keďţe boli metodiky rozoberané len 

teoreticky, nie je moţné s istotou určiť, ktorá z nich lepšie a objektívnejšie hodnotí 

hydromorfologický stav vodného toku. Z tohto čisto teoretického hľadiska sa metodika 

Pedersen však javila ako presnejšia, pochopiteľnejšia a pravdepodobne vhodnejšia pre 

aplikáciu v praxi. 

V závere práce boli za najvhodnejšie hodnotiace kritéria vybrané tieto parametre: trasa toku, 

variabilita šírky a hĺbky koryta (priečna členitosť koryta), štruktúry dna (prirodzené dnové 

elementy), dnový substrát, umelé prvky v koryte (umelé prvky dna a umelé prvky brehu), 

pozdĺţna priechodnosť koryta (umelé migračné prekáţky), prirodzená stabilita brehov (nátrţe 

a akumulácie), vegetácia brehov, land use príbreţnej zóny a nivy, rozsah hladiny a reţim 

prietokov. Dospelo sa však k záveru, ţe nie je najsprávnejším riešením prílišné 

zjednodušovanie. Objektívne a správne hodnotenie by malo byť zaloţené na kombinácii 

odbornosti s ľahko pochopiteľným prístupom, výstiţnosti a presnosti, znalosti referenčných 

stavov, znalosti typov a prirodzených charakteristík toku a dôkladným školením 

mapovateľov. 

Na koniec je dôleţité podotknúť, ţe celá analýza pozitív, negatív, pripomienok a návrh 

optimálnych kritérií bola čisto teoretického charakteru. Metodiky neboli testované 

a porovnávané v praxi, preto je moţné, ţe mnohé diskusné poznatky nie sú relevantné. 

Reálnym testovaním sa mnohé pripomienky môţu stať nepodstatnými a naopak iné, nové zase 

omnoho významnejšími. 

Celá práca však priniesla mnoţstvo zaujímavých a hlavne potrebných informácii týkajúcich sa 

zloţitej hydromorfologickej problematiky. Tým sa stáva akýmsi odrazovým mostíkom pre 

písanie diplomovej práce, kde s čo najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o praktické 

zhmotnenie doterajších získaných znalostí pri hodnotení vybraného toku z hľadiska metodiky 

HEM alebo metodiky Pedersen.  
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Príloha A Metodika River Habitat Survey 

Mapovací formulár (prevzaté z Environment Agency, 2003) 
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Príloha B Európske metodiky 

Tabuľka č. 1: Prehľad metodík používaných v Európe (upravené z Fernandéz et al.,2011)  

Názov Rok Autor 
Terénny 

prieskum 
Mapy Koryto 

Brehová 

zóna 

Záplavové 

územie 

Hydrol. 

Reţim 

River 

Habitat 

Survey 

1997 Raven et al. ano nie ano ano ano ano 

Urban River 

Survey 
2004 Davenport et al. ano nie ano ano ano nie 

SEQ-

Physique 
1998 Agences de l´Eau ano ano ano ano ano ano 

LAWA-OS 2002 LAWA aie ano ano ano ano nie 

LAWA-FS 2000 LAWA ano nie ano ano ano nie 

Index of 

Fluvial 

Functioning 

2000 Siligardi et al. ano nie ano ano ano ano 

NÖMORPH 2001 
Freiland 

Umweltconsulting 
ano ano ano ano ano ano 

Aarhus index 1999 Kaarup ano nie ano ano ano nie 

National 

Physical 

Habitat Index 

1999 NERI ano nie ano ano ano nie 

Habitat 

Condition 

Index 

2005 Oliveira & Cortes ano nie ano ano ano nie 

Riparian 

Quality Index 
2011 

Gonzáles del 

Tánago 
ano nie ano ano nie nie 

Index for 

Mediter. 

Rivers 

2002 Pardo et al. ano nie ano nie nie nie 
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Príloha C Mimoeurópske metodiky 

Tabuľka č. 1: Prehľad metodík používaných mimo Európu (upravené z Fernandéz et 

al.,2011) 

  

Názov Rok Autor 
Terénny 

prieskum 
Mapy Koryto 

Brehová 

zóna 

Záplavové 

územie 

Hydrol. 

Reţim 

State of the Rivers 

Survey 
1993 Anderson ano nie ano ano ano ano 

Geomorphic River 

Styles 
1996 Brierly et al. ano ano ano ano ano ano 

Index of Stream 

Condition 
1999 Landson et al. ano ano ano ano nie ano 

Habitat Predictive 

Modelling 
2000 Davies et al. ano nie ano ano ano ano 

AusRivAs 

Physical Assesmet 

Potocol 

2004 Parsons et al. ano ano ano ano ano ano 

Rabid 

Bioassessment 

Protocols 

1999 Barbour et al. ano nie ano ano nie nie 

Applied River 

Morphology 
1996 Rosgen ano nie ano ano ano ano 

Qualitative Habit 

Evaluation Index 
2006 Rankin ano nie ano ano ano nie 

Volunteer Stream 

Monitoring Method 
1997 USEPA ano nie ano ano ano nie 

Methods for 

Evaluating Stream 

Conditions 

1983 Platts et al. ano ano ano ano ano ano 

Rapid Stream 

Assessment 

Technique 

1996 Galli ano nie ano ano nie nie 

Proper Functioning 

Condition 
1998 Prichard et al. ano nie ano ano ano nie 
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Príloha D Metodika HEM 

Obrázok č. 1: Príklady mapovaných kategórií parametru pozdĺžna priechodnosť koryta 

(prevzaté z Langhammer 2013) 
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Obrázok č. 2: Príklady mapovaných kategórií parametru upravenosť dna (prevzaté 

z Langhammer, 2013) 
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Obrázok č. 3:Príklady mapovaných kategórií parametru stabilita brehu (prevzaté 

z Langhammer, 2013) 
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Mapovací formulár 

(prevzaté z Langhammer, 2013) 
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Príloha E Metodika Pedersen 

„Site“ protokol (prevzaté z Pedersen et al. 2004) 
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„Assesment“ protokol –  hydromorfologické parametre (prevzaté z Pedersen et al. 2004) 
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„Assesment protokol – parametre hydrologického režimu“ (prevzaté z Pedersen et al. 2004) 
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Obrázok č. 1: Príklady mapovaných kategórií parametru bed elements (prevzaté 

z Pedersen et al. 2004) 
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Obrázok č. 2: Príklady mapovaných kategórií parametru flow types (prevzaté z Pedersen et 

al. 2004) 
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Obrázok č. 3: Schéma na stanovenie parametru natural riparian vegetation (prevzaté 

z Pedersen et al. 2004) 
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