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Rieka počas svojho putovania krajinou jej reliéf 
výrazne modeluje – či už zarezávaním sa do 

podložia, vytváraním dolín a tiesňav, odnosom 
materiálu, alebo jeho ukladaním na inom mieste. Na 
svojom hornom toku vo vyšších polohách sa ťažšie 
zarezáva do pevnejšieho podložia, do skál, a preto 
vytvára úzke doliny a skalné stupne s vodopádmi. 
V strednom toku významne rozrušuje brehy a po 
stranách postupne a nerovnomerne ukladá  nánosy, 
ktoré si so sebou priniesla. Na dolnom toku ukladá 
transportovaný materiál a vytvára tak náplavové 
kužele, či delty. Čo všetko si môže rieka v krajine 
dovoliť, samozrejme, závisí od viacerých činiteľov – 
jedným z najdôležitejších je charakter podložia, kadiaľ 
rieka tečie. 

Riečnymi procesmi vznikajú rôzne druhy reliéfu, ako 
koryto, niva, terasa, riečny kužeľ, či delta a všetky tieto 
formy sú súčasťou riečnych dolín. Priečny rez dolinou 
niekedy pripomína tvar písmena V, inokedy sú doliny 
široké, so širokou riečnou nivou okolo a miernymi 
svahmi - podľa toho, ako rýchlo sa rieka zarezávala a 
ako sa správala k svojmu okoliu. 

Prejdite sa k rieke a pozorujte okolitú krajinu. 
Porozmýšľajte, čo všetko mohla rieka v krajine 
vymodelovať a kde bola jej pôvodná úroveň. 
Poproste učiteľa/učiteľku geografie, nech vám 
stručne porozpráva  o geologickom podloží vášho 
územia a zodpovie  otázky o tom, ako asi vaša rieka 

modelovala svoje okolie.

  

Úloha:

KAŽDÁ RIEKA  
MÁ DVA BREHY

Ako vidíme, rieka má svoju dynamiku, svoju silu, svoj 
život. A svoje dva brehy. Pozdĺž koryta rieky sa vyskytuje 

po oboch stranách nerovnomerná riečna niva, ktorá je počas 
povodní zaplavovaná sčasti alebo v celom rozsahu. Tak ako 
rieka, ani niva nie je stabilná a často sa mení – napríklad po 
záplavách (v krajine je dokonca často vidieť viacstupňovú nivu).  
Niekde dokonca rieka nivu ani vytvoriť nemusí, ak jej to  
 

Riečna niva
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podložie a okolité svahy nedovoľujú. Takto napríklad vznikajú 
tiesňavy, úzke doliny tvaru „V“ bez nivy, ktoré rieky vyhĺbili 
do vápencov a dolomitov.

Samozrejme, rieka nie je jediný činiteľ, ktorý krajinu formuje. 
A to, ako vyzerá rieka dnes a kadiaľ preteká, súvisí aj s inými 
činiteľmi – napríklad s vrásnením a geologickými procesmi.

Riečna niva
...najdlhšou tiesňavou na Slovensku je roklina 
Veľký sokol v Slovenskom raji. Pre svoju dĺžku 
4,5 km a výšku skalných stien až 300 m dostal 
prívlastok najmohutnejšia roklina Slovenského 
raja.

...najužšou tiesňavou na Slovensku je Manínska 
tiesňava. Miestami má šírku len 3,7 m. Viete si 
predstaviť, ako cez taký úzky prechod prejde 

pravidelná linka autobusu?

  Viete, že...?  Viete, že...?
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Brehy riek  sú miesta, kde sa dynamika, 
pohyb a sila rieky stretáva s pokojom 

a relatívnou stálosťou brehov. Väčšinou 
voda plynie a zurčí vo svojom koryte, 
niekedy sa však vzdúva, hučí a vylieva sa 
do okolia, akoby „vystúpila“ zo svojich 
zabehaných koľají, zo svojich brehov. 
Pri svojom návrate späť do koryta sa 
stáva, že rieka si vytvorí nové koryto - 
a takto putuje po krajine, vytvára nové 
brehy, nanovo ukladá materiál. Nie je 
ojedinelé, že ešte naši starí rodičia si 
pamätajú, ako rieka pretekajúca obcou 
mala svoje pôvodné koryto niekde inde 
– bližšie k lesu, či k svahu.

Rieka si často skrátka robí, čo chce. A 
nielen so svojimi brehmi... 

REGULÁCIA TOKOV A BREHOV 
RIEK – ÁNO ČI NIE?

Postupne sa ľudia naučili prispôsobovať svoje okolie svojim vlastným potrebám, a tak sa snažíme rieku a jej tok 
„vtesnať“ do našich plánov. Snažíme sa regulovať jej tok, aby sme mohli postaviť popri nej cestu, či obhospodarovať 

úrodné nivné polia. Rieka nás často v minulosti prekvapila (a stále vlastne prekvapuje) svojimi povodňami – aj to je 
jeden z dôvodov regulácie tokov. Žiaľ, regulácia riek ako protipovodňové opatrenia zväčša samotnú povodňovú vlnu 
neriešia, len posúvajú jej kulmináciu (čiže najvyšší stupeň) nižšie po toku. Rieka potom na dolnom toku spôsobuje 
veľké škody, keďže voda uväznená v zregulovanom a obmedzenom koryte (aj mimo sídel) sa nemá kam vyliať. Pritom 
usmernené rozliatie rieky môže mať blahodarný účinok na krajinu a jej obyvateľov z rastlinnej aj živočíšnej ríše.

Regulácia riek
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...podľa Ústavy SR je vlastníkom  
vodných tokov Slovenská republika. 
Správu vodných tokov však 
zabezpečujú rôzne subjekty – Slovenský 
vodohospodársky podnik (66% z 
celkovej dĺžky vodných tokov), Lesy SR 
(24%) a cca 3% ostatní správcovia. 7% 
vodných tokov nemá správcu určeného.

  Viete, že...?

Ako členskej krajine Európskej únie nám vyplývajú určité záväzky aj v oblasti starostlivosti o rieky a riečne brehy. 
Jedným z takýchto záväzkov je nechať vodné toky a ich blízke okolie v nezmenenej podobe aj pre ďalšie generácie. 

V praxi to znamená významný krok k zachovaniu biodiverzity krajiny. Veď predsa kde nie je rôznorodosť krajiny, 
nemôžeme očakávať rozmanitosť živočíšstva a rastlinstva - a to sa týka tokov, brehov, aj ich blízkeho okolia.

Ak chceme byť realistickí, musíme priznať, že určitej regulácii tokov sa v súčasnej dobe asi nevyhneme a príčin je 
viacero. Ale ak máme zasahovať do toku rieky, musíme ju najprv poznať. Pri tendencii ubúdania vody v korytách 
slovenských riek, o ktorej sa čím ďalej viac hovorí, nás možno v budúcnosti čaká opačný problém – čo potom, keď 
korytom bude pretekať málo vody, alebo vyschne úplne?

Starostlivosť o rieky a ich okolie

Nájdite v historických prameňoch 
informácie o toku rieky, ktorá preteká 
vašou obcou. Prípadne sa informujte o 
rieke u svojich starých rodičov. Hľadajte tiež 
informácie o záplavách v posledných rokoch, 
či v minulosti. Svoje zistenia (pôvodný tok, 
zaplavované územia) zakreslite do mapy. 
Ako sa využíva takéto záplavové územie 
- sú tam postavené nejaké domy? Ak áno, 
porozmýšľajte prečo.

  

Úloha:
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Prirodzený tok rieky nie je jednoduchý. 
A známy fakt, že voda si zväčša hľadá 

najkratšiu možnú cestu, tiež nemusí byť 
pravidlom... Občas sa jej do cesty niečo 
postaví, niečo sa jednoducho cestou pritrafí...

Všimli ste si v krajine, ako sa rieka niekedy 
kľukatí? Takéto odchýlky vodného toku od 
priameho smeru vo forme oblúka voláme 
meander. Preto o rieke, ktorá sa kľukatí 
po krajine a vytvára výrazné oblúky, často 
hovoríme, že meandruje. Územie čiastočne 
uzatvorené vo vnútri meandra voláme 
ostroha. A ak meander nakoniec vytvorí 
osamelo stojaci pahorok a oddelí kus brehu, 
takéto územie nazývame obtočníky.

KĽUKATÁ  
CESTA RIEKY

V okolí riek (a nielen tam) sa môže nachádzať územie presiaknuté vodou, nazývané mokraď, na ktorom rastú 
charakteristické rastliny a žijú jedinečné živočíchy. Vznikajú hlavne tam, kde je veľmi malý spád vodného toku. 

Ich charakteristickým znakom je pomalý 
prietok vody, ktorý je ešte spomaľovaný 
vegetáciou. Stretnúť sa môžete aj s 
pomenovaniami ako močiar, slatina, 
rašelinisko a pod. A aký je medzi nimi 
rozdiel? Podľa odborníkov mokraď je 
spoločným názvom pre takéto zamokrené 
územia, u ktorých je rozhodujúca výška 
hladiny vody, frekvencia zaplavovania a 
pod. Pre nás je dôležitý fakt, že všetky tieto 
územia sú unikátne ekosystémy, citlivé 
na vonkajšie zmeny, a preto si zaslúžia 
adekvátnu ochranu.

Mokrade
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Nájdite vo svojom okolí zamokrené územie/ 
mokraď, spravte si výlet k nemu s pozorujte tento 
vzácny ekosystém. Viete rozoznať niektoré rastliny 
a živočíchy? Ak je to možné, skúste napríklad 
navštíviť (ak to nie je príliš ďaleko) niektorú z 
vyhlásených chránených lokalít, ako napr. Niva 
Moravy, mokrade Turca, Šúr, mokrade Tisy, apod.

  

Úloha:

V literatúre sa môžete stretnúť s pojmom mŕtve rameno. Nazýva sa tak časť vodného toku, ktorá bola predtým 
riečnym korytom, ale postupne sa od neho úplne oddelila a voda v ňom je skôr stojatá.

Mŕtve rameno

...obtočníkmi sú aj Devínsky hradný vrch a 
Beckovských hradný vrch. Obtočníky sú často 
zvyškom pohoria, ktoré rieka oddelila od jeho 
kraja.

...na ochranu a trvalú udržateľnosť mokradí 
bol už v roku 1971 podpísaný tzv. Ramsarský 
dohovor. V súčasnosti je k ramsarským lokalitám 
prihlásených 11 mokradí na Slovensku.

...jednou z najkrajších chránených prírodných 
rezervácií je Číčovské mŕtve rameno Dunaja. 
Vzniklo v roku 1899 pretrhnutím hrádze a 
je domovom viacerých, dnes už zriedkavých 

chránených druhov rastlín aj živočíchov.

  Viete, že...?
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Všimli ste si niekedy pri prechádzkach okolo 
rieky, čo všetko tam rastie? A zamysleli ste sa 

niekedy nad tým, aký tieto rastliny a dreviny majú 
vlastne význam? Pri prechádzkach okolo rieky 
sa v takýchto porastoch dá hrať na skrývačku a 
rovnako poskytujú tieto porasty podobný úkryt 
mnohým živočíchom. Ale ich dôležitosť spočíva 
najmä v stabilizácii brehov, táto vegetácia totiž 
zohráva úlohu v tvorbe krajiny a okolia vodného 
toku. Porasty samotný breh spevňujú, tienia, 
zvyšujú samočistiacu schopnosť vody, znižujú 
rýchlosť prietoku, znižujú účinok vetra, hluku, či 
poskytujú útočisko vodným živočíchom. A to sme 
ešte nespomenuli estetický význam v krajine. 
Ak hovoríme o výhodách, spomeňme aj určité 
nevýhody, ako napríklad sťažený prístup k rieke, 
zhoršenie údržby, nežiaduce rozrastanie porastu 
po nesprávnom zostrihu apod. Porovnaním plusov 
a mínusov nám však prevažuje stále ich prínos pre 
vodné toky. Prečo sa teda často brehové porasty 
ničia a vytínajú? A prečo dávame často prednosť 
panelovej, či betónovej úprave brehov rieky?

 BREHOVÉ PORASTY  
A ICH VÝZNAM

Jedna z chýb spočíva niekde v nesprávnom manažmente ochrany a regulácie brehových porastov. Vyriešenie situácie 
s okolím rieky (ktoré je aktuálne vždy po väčších či menších záplavách) býva často uskutočnené bez rešpektovania 

možných následkov, a tak sa realizujú aj opatrenia, ktoré sa nakoniec ukážu ako nesprávne. Po škodách na majetku pri 
„veľkej vode“ sa vina samozrejme vždy hodí na rieku a následné v rýchlosti prijaté opatrenia sa zamerajú na okamžité 

vyriešenie situácie, bez dlhodobého plánovania. A tak sa 
to zväčša začína aj končí úpravou brehov rieky, prípadne 
jej koryta. Niektoré opatrenia sú vítané - napríklad 
naklonené, suché či polámané dreviny je potrebné 
odstrániť, aby pri uvoľnení nezablokovali niekde inde 
odtok, alebo sa nevzpriečili na mostnom pilieri. Rozdiel 
je však medzi starostlivosťou a bezhlavým rúbaním... 
Problémom pri údržbe brehových porastov ostáva aj 
fakt, že v názoroch na reguláciu brehových porastov sa 
vodohospodárski odborníci často rozchádzajú. 

Chyby v starostlivosti o brehy
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Prejdite sa k najbližšej rieke a porozmýšľajte, čo o vás 
a vašich spoluobčanoch vám rieka napovie.

  

Úloha:

...slovenská legislatíva vymedzuje v zastavanom 
území sídel ochranné pásmo v šírke 6 metrov 
na obidvoch stranách toku. V tomto pásme  sú 
vymedzené limity pre určité činnosti, ako napríklad 
výstavba.

...niektoré brehové porasty sú dokonca zákonom 
chránené. Napríklad pri Novom Meste nad Váhom 
sa nachádza Prírodná pamiatka Brehové porasty 
Dubovej, ktoré poskytujú útočisko mnohým 
ohrozeným druhom vtákov (najmä bútľavé vŕby). 
Mnohé rastliny a stromy vedia svojimi koreňmi veľmi 
účinne čistiť vodu. (napríklad trsť a jeľša). 

  Viete, že...?

Brehové porasty sú významným biotopom. Okrem 
rozmanitej druhovej skladby – cez trávy, kroviny až po 

stromy, poskytujú taktiež útočisko rôznym živočíchom, či 
už na brehu, alebo pod vodou – svojimi prerastajúcimi 
koreňmi.

Stav rieky a jej okolia je zrkadlom myslenia ľudí, ktorí 
tu žijú. A pohľad naň nám napovie, akí sú to ľudia – 
všímaví, alebo nezodpovední. Keď pôjdete najbližšie k 
rieke, možno si sami všimnete, že jej okolie je odrazom 
ekologického myslenia nás všetkých. 

Rieka ako zrkadlo
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Ak by sme sa z výšky pozreli na krajinu, ľahko 
by sme uhádli, kadiaľ rieka tečie, aj keby sme 

nevideli jej samotný tok - brehové porasty totiž 
väčšinou vytvárajú výrazne odlišnú líniu pozdĺž rieky. 
V krajine sú to vzácne zachované biokoridory, kadiaľ 
sa môžu živočíchy bez ohrozenia presúvať a rastliny 
bez obmedzovania šíriť. 

PÔVODNÉ  
BREHOVÉ PORASTY

 

Druhová skladba brehových porastov je jedinečná, aj so svojimi špecifickými podmienkami a dostatkom vlahy. 
Najčastejšími drevinami v spoločenstvách na brehoch riek sú vŕba, jelša, topoľ, brest alebo čremcha. Snáď 

najznámejšou drevinou (alebo kríkom) rastúcou v blízkosti vodného toku je vŕba. Vŕba má asi 600 známych druhov a 
krížencov, niektoré dosahujú výšku až 30 m, ako vŕba biela, iné sotva 3 m – ako vŕba trojtyčinková, ktorá sa považuje 
za krík. Vŕba bola známa už našim predkom – z jej prútia (konkrétne vŕby košikárskej) si plietli koše, či konárikom vŕby 
prisudzovali symbolickú funkciu (ako symbol jari sa vŕba a rakyta dávajú na Veľkú noc do váz dodnes).

Najčastejšie dreviny na brehoch

Nájdite v ľudových piesňach, riekankách a 
porekadlách zmienku o brehových porastoch, napr. 
o vŕbe.

Poznáte vo svojom okolí nejakého košikára? Toto 
starodávne remeslo sa začína opäť objavovať na 
tradičných jarmokoch. Ak nájdete nejakého vo 
vašom okolí, dohodnite si s ním návštevu a ukážku 

tohto tradičného remesla. 

  

Úlohy:

Topoľová alej
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...o brehových porastoch sa často skladajú aj 
piesne. Poznáte napríklad pesničku Za dedinou 
od Jara Filipa (neskôr ju prespievali IMT Smile)? 
Ak máte možnosť, nájdite na internete jej text a 
zaspievajte si spolu: Za dedinou štyri vŕby stoja ,... 
O čom tá pieseň vlastne je?

...v brehových porastoch môžeme nájsť aj liečivé 
rastliny? Napríklad taký deväťsil sa v ľudovom 
liečiteľstve používa na liečbu horných ciest 

dýchacích, či na zmiernenie opuchov.

  Viete, že...?

 

Okrem drevín a stromov nesmieme zabúdať ani na bylinné spoločenstvá na brehoch riek. Ich význam nie je taký 
zásadný pri usmerňovaní tokov a ochrane brehov pred eróziou, zato poskytujú dokonalé útočisko pre menšie 

živočíchy a ich ochranu počas hniezdenia. Zástupcami bylinných brehových porastov sú najmä devaťsil so svojimi 
lopúchovitými listami (jeho tvar listov pripomína dáždnik a v nepriaznivom počasí ho možno na rovnaký účel aj 
úspešne využiť), rastúci v bezprostrednej blízkosti najmä horských potokov, kde si často jeho nenápadné kvety ani 
nevšimneme pri výraznejšom záružlí močiarnom. Na riečnych štrkových nánosoch pekne kvitne vrbica, na okrajoch 
pomaly tečúcej až stojatej vody môžeme zase nájsť kosatec 
žltý, alebo priamo vo vode leknicu. Priamo z dna stojatých 
či pomaly tečúcich vôd rastie stolístok, obľúbená rastlina 
akvaristov. Veľké prepojené porasty berly vzpriamenej 
často zarastú celý tok pomaly tečúceho kanála a bahnité 
brehy potokov. Nájdeme tu možno aj tajuplnú trávu 
tajničku - nie, nežartujeme, žiadna krížovka, ale celým 
menom tajnička ryžovitá. 

Možno vám ani jeden názov nič nehovorí, ale pri 
prechádzkach okolo rieky by ste istotne našli aspoň 
jedného zástupcu z menovaných. Je dobré zapamätať si 
aspoň niektoré z nich, ale oveľa dôležitejšie je vedieť, že 

tieto pôvodné brehové porasty majú svoj význam.

Najčastejšie rastliny na brehoch

Deväťsil
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Silnou stránkou týchto inváznych druhov je absencia 
prirodzených nepriateľov, vysoká schopnosť konkurencie 
a prispôsobovania sa, čím môžu významne konkurovať 
pôvodným porastom.

Zo stromov je veľmi častý javorovec jaseňolistý so smiešnym 
latinským názvom „Negundo“, ktorý je často vysádzaný aj 
v parkoch. Najznámejšími zástupcami inváznych druhov 
rastlín na brehoch riek sú krídlatka japonská, slnečnica 
hľuznatá, netýkavka žliazkatá a boľševník obrovský. 
Krídlatke, pochádzajúcej z Ázie, sa pozdĺž riek dobre darí (a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Votrelci na brehoch

 

Nie všetky brehové porasty sú 
na svojom súčasnom stanovišti 

vítanými obyvateľmi. V krajine sa rozšírili 
aj druhy, ktoré boli privezené zďaleka 
(často ako okrasné rastliny) a tu u nás sa 
udomácnili. Začali sa vysádzať v parkoch 
a záhradách, ale na mnohých miestach 
prerastajú svoje naplánované teritórium 
a vstupujú do spoločenstiev pôvodných 
druhov, vytláčajú ich zo stanovíšť, čím sa 
správajú tzv. invázne. Výnimkou nie sú ani 
brehy našich riek. A prečo práve okolie 
riek je náchylné na prerastanie inváznymi 
druhmi? Jednak pre líniový charakter, 
pozdĺž ktorého sa majú možnosť rýchlo 
šíriť (podobnou migračnou trasou sú aj 
železnice a cesty) a jednak pre vytváranie 
otvorených plôch na brehoch, ktoré 
umožňujú uchytenie rastlín.

CUDZINCI  
NA BREHU RIEKY

 
...účinky boľševníka porovnávajú s 
účinkami otravnej látky yperit? Len pre 
zaujímavosť – yperit  je pôvodne vojenský 
plyn, ktorí prvýkrát použili Nemci v prvej 
svetovej vojne, naposledy ho nasadil do 
boja Irak proti Kurdom v roku 1988.

  Viete, že...?

Nájdite na internete obrázky uvedených 
inváznych rastlín a urobte si foto (prípadne 
kreslený) herbár. O vašich zisteniach 
informujte aj svojich spolužiakov na 
škole (napríklad formou nástenky). Pri 
prechádzkach okolo rieky aspoň budete 
vedieť, na čo si máte dávať pozor.

  

Úloha:

Slnečnica hľuznatá
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nielen tam), významne poškodzuje brehové spoločenstvá 
obmedzovaním svetla iným druhom, či priamo vypúšťaním 
chemických látok do pôdy, čím potláča pôvodné druhy. 
Podobne je na tom slnečnica so svojimi žltými kvetmi zo 
Severnej Ameriky, ktorá kolonizuje brehy potokov a riek a 
prerastá pôvodné biotopy. Charakter brehových porastov 
výrazne mení aj netýkavka, pôvodne z Himalájí a Nepálu. 
Ak sa táto bylina stane prevažujúcim zástupcom rastlín 
na brehu, môže urýchliť eróziu kvôli obmedzenému 
koreňovému systému. Na boľševník, pochádzajúci z 
Kaukazu, si dávajte obzvlášť pozor, pri kontakte s pokožkou 

spôsobuje poškodenie podobné popáleninám. Na 
brehoch riek vytvára hustý porast, čím obmedzuje 
iné rastliny a znižuje tak ich prirodzenú biodiverzitu.

Kvôli vytláčaniu pôvodných druhov z ich 
prirodzeného prostredia a znižovaniu biodiverzity 
v brehových porastoch môžeme považovať invázne 
rastliny za vážny ekologický problém, súhlasíte?

Votrelci na brehoch

Netýkavka žliazkatá

Boľševník obrovskýJavorovec jaseňolistý
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Ako ste sa už dozvedeli vyššie, charakter brehu a jeho porastov veľmi ovplyvňuje život v riekach a v jej blízkosti, 
ako aj celkový vodný režim v krajine, ktorou preteká. Pri určovaní jednotlivých druhov rastlín si môžete pomôcť 
aj pomôckou na určovanie rastlín vyskytujúcich sa v blízkosti vodných tokov. To isté platí aj pre invázne druhy 
rastlín, ktorým je venovaná samostatná publikácia v projekte Pôvabní votrelci.

Rozdeľte si vodný tok pretekajúci vašou samosprávou (obcou, katastrom) na 5 rôznych, cca. 50 metrových 
úsekov. Snažte sa, aby úseky boli čo najviac rozmanité. Každý úsek pomenujte (napríklad: „Nad kostolom“, 
„Pri Tescu“ a pod.). Pre každý úsek vyplňte a vyhodnoťte nasledujúcu záznamovú kartu. V poznámke môžete 
uviesť napríklad druhové zloženie brehových porastov alebo iba dominujúce dreviny, prípadne druhy inváznych 
druhov rastlín.

Maximálny počet bodov pre jeden úsek je 33 bodov. Čiže pre 5 úsekov je to dohromady 165 bodov = 100%.

Lokálny bioindikátor
Charakter brehu vodných tokov a brehových porastov

Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

PROJEKT: BREH RIEKY

100 – 70% Prirodzený vodný tok s vysokou ekologickou a krajinotvornou hodnotou.
70 – 50% Vodný tok s priemernou ekologickou a krajinotvornou hodnotou.
50 – 30% Vodný tok s nižšou ekologickou a krajinotvornou hodnotou. Je vhodná jeho čiastočná revitalizácia*.
30 – 10% Znehodnotený vodný tok. Potreba revitalizácie* na zabezpečenie jeho základných funkcií.
10 – 0% Vodný tok – kanál, kde dominuje funkcia odvodnenia územia. Nutná revitalizácia* toku!
* / Revitalizácia vodného toku znamená akési prinavrátenie pôvodného tvaru a všetkých funkcií prirodzeného 

vodného toku v častiach, ktoré boli pozmenené ľudskou činnosťou.

Vyhodnotenie
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Záznamová karta



16 breh rieky

POUŽITÉ ZDROJE:

Použitá literatúra:

Kolektív autorov, Živel VODA, Agentura Koniklec, 2005

Atila Žilík, Obnova a údržba brehových porastov, OZ TATRY, 2003

WEB:

http://www.infoweby.sk/veda-vyskum/geologia/72-geomorfologicke-procesy-v-

povodi

http://www.infoweby.sk/priroda/vodstvo/107-podmienky-vzniku-geosystemov-

riecnych-niv-a-teras

http://www.geomorfo.sk/typy-georeliefu/krasove/tiesnava/

http://www.inprost.sk/rieky-potoky-pochoduju-ich-pohyb-treba-sledovat

http://hiking.sk/hk/ar/395/velky_sokol.html

http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/psrsk/voda/POVRCHOVVA_VODA/1_

tlak/6_VH_zasahy/6_2.html

http://sk.wikipedia.org/wiki/Meander_%28rie%C4%8Dny%29

http://www.naucnechodniky.sk/?id=data&ref=obtocnik

http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1msarsk%C3%BD_dohovor

http://www.velkymedertravel.sk/?q=velky_meder/atrakcie_v_okoli/cicovske_

mrtve_rameno_narodna_prirodna_rezervacia

http://www.e-kysuce.sk/index.php/aktuality-e-kysuce-139/14651-brehove-

porasty-nekonecna-tema

http://pado.blog.sme.sk/c/262100/Brehove-porasty.html

http://www.biospotrebitel.sk/clanok/1046-obnova-a-udrzba-brehovych-

porastov-v-obciach-toky-nie-su-stoky-69.htm

http://www.ffmm.sk/content/doc-uploaded/brehove-porasty%20%20.pdf

http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/16

http://www.ludoveliecitelstvo.sk/detail_h.php?id=572

http://www.enviromagazin.sk/enviro5_2/invazne.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/Yperit

http://pado.blog.sme.sk/c/325845/Invazne-druhy-rastlin.html



breh rieky 17 



18 breh rieky


