
NATURA 2000, chránené územia na Slovensku
VplyvyVplyvy MVE na chránené územia vrátane sústavy Natura 2000 sú často významné najmä kvôli 
obmedzeniu migrácie vodných živočíchov a zásahom do brehových porastov. Najmä na            
ichtyologicky významných tokoch s prírodným charakterom ide o podstatné zmeny v                 
ekosystémoch a biodiverzite s dôsledkami na veľké vzdialenosti. Ak existuje pravdepodobnosť                
ovplyvnenia území Natura 2000 je nevyhnutné, podľa zákona o ochrane prírody a krajiny a 
európskych smerníc, samostatne posudzovať vplyvy na integritu a predmety ochrany týchto 
území. Ochrana európsky významných rýb, riečnych a pobrežných  biotopov je aj z pohľadu 
EurópskejEurópskej komisie na Slovensku stále nedostatočná. Slovensko musí preto navrhnúť ďalšie 
riečne územia európskeho významu a zabezpečiť ich prepojenosť (kontinuitu tokov). Vytváranie 
nových bariér na tokoch nie je s týmito požiadavkami zlúčiteľné.

Negatívne vplyvy: 
VVodná elektráreň spôsobuje zmenu prietoku vody v rieke, zmeny kvality vody, zmeny lokálnych životných podmienok vodných organizmov, 
hlavne rýb. Čiastočne môže spôsobiť zmeny miestnej klímy a hladiny podzemných vôd. Priečne stavby oddeľujú populácie rýb žijúcich v dolnej 
a hornej časti toku a blokujú ich migračné cesty, pričom tieto zmeny sú nezvratné. Žiadny rybovod nenahradí škody spôsobené na biodiverzite 
postihnutého územia. Obmedzenie migrácií je základným faktorom, ktorý spôsobí enviromentálny kolaps rybích populácií. Zmeny v rýchlosti pri-
etoku majú za následok zmeny v prenose sedimentov, pričom tento problém koncepcia nerieši. Sedimentácia v nádrži, resp. zdrži môže  viesť k 
eróziierózii v dolnej časti toku. Stavba vodného diela spôsobuje zvýšený prenos bahna a sedimentov a tým zníženie kvality vody v dolnom toku rieky 
a zároveň môže spôsobiť narušenie plavby v dotknutých tokoch. Realizácia vodných elektrární si vyžiada záber pozemkov, čo je negatívny urbani-
stický zásah do okolitej prírody. Vodné elektrárne zvyšujú hladinu spodných vôd v priľahlom území, pričom ako najzávažnejší problém je  
podmáčanie zastavaných pozemkov. Má tiež negatívny vplyv na faunu, flóru, ekosystémy, zároveň môže zhoršovať dobrý ekologický stav a eko-
logický potenciál vodných útvarov povrchových vôd. MVE majú vplyv na sústavu chránených území (chránené vtáčie územia, územia európskeho 
významu alebo súvislú európsku sústavu chránených území Natura 2000).

V súčasnosti je na Slovensku vybudovaných 
238 vodných elektrární a potenciálne sa 
plánuje postaviť ďalších 343. Tento údaj 
uvádza návrh koncepcie (HEPU). Prioritným 
cieľom koncepcie je napĺňať požiadavky tej 
iste Európskej legislatívy pre obnoviteľné 
zdroje energie, ktorá tiež nariaďuje 
zachovávaťzachovávať a zlepšovať prírodné podmienky 
a životné prostredie v členských štátoch. 
Tieto dve myšlienky sú v úplnom názorovom 
rozpore a je len na nás, ktorú prioritu si          
vyberieme. 

Slovenský rybársky zväz vyvinie maximálne úsilie, aby výstavba MVE nepokračovala v takom rozsahu ako tomu bolo doposiaľ!!!

Slovenský rybársky zväz
Pripravovaná koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu (tzv. HEP) počíta s vybudovaním 
ďalších vodných elektrární na území Slovenska. Už dnes je Slovensko posiate množstvo týchto vodných 
diel, pričom všetky majú jedno spoločné. Prehradili naše rieky a zmenili celkový ráz našej krajiny. Vplyv 
vodných elektrární je veľký a ich ďalšia plánovaná výstavba na našom území je neprijateľná. 

PREČO RYBÁRI HOVORIA „NIE“ – malým vodným elektrárňam


