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Lekcia 6 

Ochrana a význam rýb 

Úvod 

Vitajte v lekcii 6 

Milí študenti v tejto lekcii sa oboznámite s úvodnými informáciami týkajúcimi sa 

významu a ochrany rýb. Oboznámite sa s problematikou ochrany, hospodárskeho, 

biologického, ekologického i kultúrneho významu rýb. Osobitnú pozornosť budeme 

venovať faktorom ohrozenia našej ichtyofauny, ale aj ich významu z hľadiska 

rekreačného rybolovu, či akvaristiky. 

Čo by ste mali vedieť? 

Kým sa pustíte do štúdia tejto lekcie, mali by ste vedieť, že hlavným činiteľom 

podmieňujúcim ohrozenosť našej i globálnej ichtyofauny je predovšetkým človek. Kým v 

minulosti to bolo znečisťovanie vodných tokov 

priemyselnými odpadovými vodami, v 

súčasnosti ohrozujú ichtyofaunu najmä 

antropogénne zásahy do vodných tokov. 

Jedná sa najmä o budovanie rôznych 

bariérových prvkov, regulácie tokov, ťažbu 

riečnych sedimentov, teda narúšanie tzv. 

hydromorfologických parametrov a riečneho 

kontinua. Budovaním veľkých priehrad, akou 

je napríklad VD Gabčíkovo, došlo k likvidácii 

významného a jedinečného ekosystému tzv. 

vnútrozemskej delty Dunaja a k narušeniu 

laterálnej integrity inundačných vôd a 

hlavného toku rieky. Následkom tohto 

rozsiahleho zásahu došlo k radikálnemu 
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poklesu početnosti a biomasy rýb jednak v inundačných vodách Dunaja, tak i v rieke 

samotnej. Mnohé druhy z tejto oblasti vymizli alebo sa stali vzácnymi, keďže stratili 

vhodné podmienky na neres. Naopak, rozšírili sa viaceré invázne (nepôvodné) a 

eurytopné druhy bez špecifických nárokov na reprodukčné habitaty.     
 

 

SOS našim rybám 

Viete, že z tečúcich vôd na Slovensku za necelé storočie vymizli 

až 4 druhy rýb a 2 formy dvoch ďalších druhov, 2 formy dvoch 

druhov sú kriticky ohrozené (CR), 6 druhov je považovaných za 

silne ohrozené (EN), ďalších 9 druhov je zaradených do 

kategórie zraniteľných druhov (VU) a 14 druhov k takmer 

ohrozeným (NT)? Viete, že hlavnou príčinou ich ohrozenia sú 

činnosti ako výstavba priehrad a regulácie vodných tokov? 
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Faktory ohrozujúce ichtyofaunu 

Faktory ohrozujúce ochranu rýb 

Okrem prirodzených faktorov - zmena teploty vody, 

pH, zvýšená predácia, parazitizmus a pod., 

ovplyvňujú  ichtyofaunu aj antropogénne faktory. 

Zásah človeka do vodných ekosystémov 

spôsobuje: 

 zmenu hydromorfologických parametov 

vodných tokov – vodohospodárske regulácie 

a úpravy vodných tokov, nadmerné odbery 

vody, výstavba vodných stavieb (priehrady, 

údolné nádrže, malé vodné elektrárne – 

MVE), 

 zmenu fyzikálno-chemických parametrov 

vody – znečistenie toxickými látkami z 

priemyselnej činnosti, zvyšovanie trofie vôd 

z poľnohospodárstva a sídiel,  

 zmenu pôvodného druhového zloženia 

ichtyofauny – rybnikárstvo. 

 

Antropogénne vplyvy na ichtyofaunu I 

 Vodohospodárske úpravy vodných tokov – zmena hydrologického režimu - 

opevnenie dna a brehov toku – zvýšené prehrievanie vody a prístup svetla 

podporuje rast rias a makrofytov a podporuje napr. výskyt reofilných kaprovitých 

rýb. 

 Vplyvy vodných stavieb – zmena ročného a denného hydrologického  

ateplotného režimu, zmena v obsahu živín, v ukladaní sedimentov, nadmerné 

odbery vody spôsobujú zníženie prietokov. 

 Priehrady - zmena charakteru toku z prúdivého (lotického) systému na systém, 

ktorý na seba nadväzuje úseky so stojatou vodou. Dochádza k deštrukcii 

spoločenstva prevažne prúdomilných (reofilných, reobiontných) organizmov. V 

týchto úsekoch so stojatou vodou sa voda viac prehrieva, organizmy trpia 
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vyššími teplotami a nedostatkom kyslíka – čo súčasne znehodnocuje rieku – na 

SR napr. Váh (systém 22 priehrad a vodných elektrární - Vážska kaskáda) 

 vznik priehradných nádrží, kde dochádza k zmenám na tokoch pod nimi, hlavne 

pri vypúšťaní hypolimnickej vody z nádrže. V prípade, že je priehrada postavená 

na strednom až dolnom toku, jej vplyv na tok je veľmi výrazný – pod priehradou 

vzniká chladný, hydrologicky veľmi odlišný tok podobný toku v rhitralnom pásme 

(pstruhovom) a dochádza k tvorbe tzv. druhotného pstruhového pásma. – 

štruktúra ichtyofauny je tak iná nad priehradou (napr. Rutilus rutilus, Alburnus 

alburnus) a iná pod (napr. Salmo trutta, Thymallus thymallus) 

 Údolné nádrže majú jazerný charakter – zmena ichtyofauny z reofilných druhov 

na ichtyofaunu jazerného typu 

 MVE - pri migráciách – pri prechode rýb turbínami dochádza k zraneniam a 

zvýšenému úhynu.  

 Minimálne prietoky – nadmerné odbery vody – pri intenzívnom využívaní vodnej 

energie dochádza k regulácii prietokov – Švajčiarsko – horný tok Rýna- niekoľko 

až 30 km dlhých úsekov so silne obmedzeným až nulovým prietokom. 

Antropogénne vplyvy na ichtyofaunu II 

 Znečistenie podľa miesta vzniku- plošné (líniové) zasahujú veľké plochy, celé 

povodia (acidifikácia povrchových vôd, eutrofizácia, globálne klimatické zmeny, 

globálne znečistenie toxickými látkami) a bodové (lokálne). 

 Eutrofizácia spôsobuje zvýšenie primárnej produkcie  u autotrofných 

organizmov, dochádza k nadmernej spotrebe kyslíka a tým aj k úhynu niektorých 

druhov rýb.  

 Rybnikárstvo - nasadzovanie druhov rýb a násad spôsobuje zmenu druhovej 

štruktúry a hustoty pôvodnej ichtyofauny. 

Legislatívna ochrana ichtyofauny 

Legislatívna ochrana rýb a mihuľovcov 

Táto kapitola pojednáva o legislatívnej ochrane mihuľovcov a rýb. Cieľom je poskytnúť 

podstatné informácie o význame a spôsoboch legislatívnej ochrany rýb a mihuľovcov, 

vysvetliť základné pojmy používané v legislatíve. Hlavný zmysel legislatívnej ochrany 

rýb spočíva v zabezpečení dodržiavania právnych predpisov, týkajúcich sa 

predovšetkým voľne žijúcich populácií autochtónnych druhov rýb, ale i v predchádzaní, 
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či eliminácii šírenia nepôvodných druhov. Osobitná pozornosť je venovaná ohrozeným 

a chráneným druhom, ale i hospodársky významným druhom vyskytujúcim sa vo 

voľných vodách. Legislatívna ochrana rýb je zabezpečovaná na Slovensku viacerými 

predpismi. V poslednom období došlo k zásadným zmenám v prístupe k ochrane rýb. 

Legislatívny rámec pre ochranu rýb zabezpečuje jednak "rybárska legislatíva" a jednak 

"ochranárska legislatíva". Čo sa týka rybárskej legislatívy je ochrana rýb podchytená v 

Zákone č. 139/2002 Z.z. o rybárstve a vo vykonávacej Vyhláške 

MŽP SR č. 185/2006 Z.z. Z hľadiska ochrany prírody je ochrana rýb zabezpečovaná 

Zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, a v 

rámci vykonávacej Vyhlášky č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.   

Hlavné prístupy k ochrane rýb  

 Ohrozený druh– druh, ktorého prežívanie vo voľnej prírode je z určitých 

dôvodov ohrozené. V súčasnosti sa ohrozenosť druhov hodnotí podľa kritérií 

IUCN, podľa ktorých sú druhy zaraďované v rámci Červených zoznamov do 

príslušných kategórií ohrozenia (Jedlička et al. 2007). Posledný aktualizovaný 

Červený zoznam mihuľovcov a rýb Slovenska publikovali Koščo & Holčík (2008). 

Podľa tohto zoznamu je ichtyofauna Slovenska kategorizovaná do nasledovných 

6 kategórií ohrozenia:  

o RE /Regionally extinct - pre územie SR vymiznutý druh (6 druhov), 

o CR/Critically endangered - kriticky ohrozený druh (2 druhy), 

o EN/Endangered - silne ohrozený druh (7 druhov), 

o VU/Vulnerable - zraniteľný druh (8 druhov), 

o NT/Near Threatened - takmer ohrozený druh (12 druhov), 

o LC/Least concern -  menej dotknutý (28 druhov a 1 forma). 

 Chránený druh - druh na ktorý sa vzťahuje osobitná ochrana podľa aktuálne 

platnej legislatívy na úseku ochrany prírody a krajiny. Za chránené druhy sa 

považujú: druhy národného významu, druhy európskeho významu, prioritné 

druhy európskeho významu. Zoznam týchto druhov a ich spoločenská hodnota 

sú uvedené v Prílohách č. 4 a 6 Vyhlášky MŽP SR č. 24/2002 Z.z.  

 Druh európskeho významu -  druh živočícha alebo druh rastliny prirodzene sa 

vyskytujúci na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva, 

ktorý je: a) ohrozený, s výnimkou druhov, ktorých prirodzený areál je na tomto 

území okrajový, a ktoré nie sú ohrozené alebo zraniteľné v západnej 

palearktickej oblasti, b) zraniteľný, ktorý bude pravdepodobne v blízkej 

budúcnosti ohrozený, ak naň budú naďalej pôsobiť ohrozujúce faktory, c) vzácny, 

s málo početnou populáciou, vyskytujúci sa na geograficky ohraničených 
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územiach, alebo riedko rozptýlený v rozsiahlejších areáloch, ktorý nie je zatiaľ 

ohrozený alebo zraniteľný, ale ktorý sa dostal do nebezpečenstva, alebo d) 

endemický, vyžadujúci zvláštnu pozornosť z dôvodu špecifického charakteru jeho 

biotopu alebo z dôvodu možného vplyvu jeho využívania na jeho biotop alebo 

stav ochrany. Zoznam druhov európskeho významu a prioritných druhov, na 

ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, je uvedený v prílohe č. 4 

Vyhlášky č. 24/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 Druh národného významu - druh živočícha alebo rastliny, ktorý nie je druhom 

európskeho významu, ale ktorý je v Slovenskej republike:  

o ohrozený,  

o zraniteľný, o ktorom sa predpokladá, že v blízkej budúcnosti bude 

ohrozený, ak naň budú naďalej pôsobiť ohrozujúce faktory,  

o vzácny, s málo početnou populáciou, ktorý nie je zatiaľ ohrozený 

alebo zraniteľný, ale ktorý sa dostal do nebezpečenstva, 

o endemický, reliktný a vyžadujúci zvláštnu pozornosť z dôvodu 

špecifického charakteru jeho biotopu. 

Zoznam druhov národného významu je uvedený v prílohe č. 4.Vyhlášky MŽP SR 

č. 24/2002 Z.z. 

 Čas individuálnej ochrany rýb - je čas keď sú ryby chránené, a teda nemôžu 

sa loviť, resp. rybár si ich nemôže privlastniť ak ich aj uloví a musia byť vrátené 

späť do vody. Zoznam druhov rýb pre ktoré sa stanovuje individuálna ochrana je 

uvedený v § 10, ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 ktorou sa vykonáva zákon 

o rybárstve. Na chránené druhy (celkom 19 druhov - napr. blatniak tmavý, čík 

európsky, karas zlatistý, kolok vretenovitý, šabľa krivočiara) sa vzťahuje 

celoročná ochrana. Osobitne sú uvedené druhy, pre ktoré sa individuálna 

ochrana nestanovuje (napríklad plotica červenooká, pichľavka, sumček, 

slnečnica). 

Praktická ochrana ichtyofauny 

Táto kapitola pojednáva o ochrane mihuľovcov a rýb v praxi. Cieľom je poskytnúť 

podstatné informácie o význame a praktikách ochrany rýb a mihuľovcov, vysvetliť 

základné pojmy. Hlavný zmysel ochrany rýb spočíva v zachovaní a zveľaďovaní 

populácií voľne žijúcich autochtónnych (pôvodných) druhov. Osobitná pozornosť je 

venovaná ohrozeným a chráneným druhom, ako i príčinám ich ohrozenia.  Z hľadiska 

prístupu možno praktickú ochranu rýb rozdeliť na ochranu "in situ" a ochranu "ex situ". 
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Praktická ochrana sa opiera o teoretické poznatky projektov, štúdií, programov alebo 

koncepčných dokumentov. Dozvieme sa preto niečo aj o nich. Osobitným príkladom "ex 

situ" ochrany sú záchranné chovy ohrozených druhov, ktorých realizácia je nutná z 

dôvodu zachovania ich voľne žijúcich populácií. Osobitným príkladom ochrany "in situ" 

sú opatrenia na zabezpečenie migračnej priechodnosti vodných tokov, čo súvisí 

predovšetkým s existenciou alebo budovaním priečnych stavieb na vodných tokoch.  

Hlavné prístupy k praktickej ochrane ichtyofauny 

1. Ochrana "in situ" spočíva v zabezpečení podmienok prežívania a zachovania 

druhu vo voľnej prírode. Môže pozostávať z revitalizačných opatrení, 

zameraných na obnovu habitatov (reprodukčných, úkrytových a pod). Ako príklad 

môže slúžiť sprietočňovanie odstavených ramien, obnova kontinuity tokov, 

budovanie rybochodov,  obnova integrity hlavného toku s inundačnými vodami, 

ale i pasívna ochrana reprodukčných habitatov (neresísk, zimovísk), pred ich 

zničením alebo narušením (napr. ťažbou riečnych sedimentov, reguláciu tokov, 

znečisťovaním). Príkladom "in situ" ochrany môže byť i záchranný transfer 

jedincov ohrozených druhov z lokalít kde im hrozí zánik do lokalít  s vhodnejšími 

stanovištnými pomermi (napr. prenos  kriticky ohrozeného blatniaka tmavého 

z vysychajúcich lokalít na lokality s permanentnou prítomnosťou vody), resp. 

vytváranie "refúgií" s hlbšou vodou, kde druh môže pretrvať nepriaznivé obdobia 

počas sucha. 

2. Ochrana "ex situ" spočíva v zabezpečení umelej reprodukcie, resp. odchovu 

druhu v kontrolovaných (simulovaných), tj. laboratórnych alebo poloprirodzených 

podmienkach. Spravidla sa jedná o umelú reprodukciu a odchov násad 

ohrozených druhov rýb, ktoré sú vzápätí vypúšťané na vhodné lokality, spravidla 

v rámci areálu rozšírenia druhu (reštitúcia). V prípade hospodársky významných 

druhov (hlavátka, lipeň, podustva, jeseter malý) sa odchov násad realizuje 

Slovenským rybárskym zväzom. Vzhľadom na nedostatok liahní  a nedostatok 

produkovaných násad však tento chov ani zďaleka nepokrýva potreby pre 

udržiavanie voľne žijúcich populácií v uspokojivom stave. Spomedzi komerčne 

nezaujímavých chránených druhov bola v 90-tých rokoch realizovaná umelá 

reprodukcia a reštitúcia blatniaka tmavého (Umbra krameri) (Kováč 1996, 

Valachovič & Kováč 1998).  

3. Záchranné programy - v prípade kriticky ohrozených druhov živočíchov sa 

spracovávajú tzv. Programy záchrany.  Program záchrany kriticky ohrozených 

chránených druhov určených podľa národného červeného zoznamu vzácnych, 

zriedkavých a ohrozených druhov rastlín a živočíchov (ďalej len „národný 
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červený zoznam“) určuje zásady na ich záchranu a záchranu ich biotopov s 

návrhom konkrétnych opatrení na dosiahnutie priaznivého stavu a na 

odstránenie príčin ohrozenia. Príkladom schváleného a realizovaného programu 

záchrany je Program záchrany kriticky ohrozeného druhu blatniaka tmavého, 

ktorý bol implementovaný v rokoch 2006-2008.  

4. Zabezpečenie migračnej priechodnosti vodných tokov pre ichtyofaunu - 

v súčasnosti sa čoraz aktuálnejšou stáva otázka zabezpečenia migračnej 

priechodnosti riek a potokov. Vzhľadom na stále rastúci dopyt po tzv. "ekologicky 

čistej" energie rastie záujem o budovanie malých vodných elektrární. Na jednej 

strane síce neprodukujú emisie ani znečistenie, avšak predstavujú závažný 

a veľmi negatívny zásah do ekosystémov riek. Ich negatívne dopady spočívajú 

najmä v zmene ekologických podmienok vodného toku a vytvorení migračnej 

bariéry, tj. znemožnení migrácií rýb pozdĺž vodného toku. Jedným z mála riešení 

ako zmierniť negatívne dopady takýchto priečnych stavieb na ichtyofaunu je 

budovanie rybích prechodov rôznych typov, napríklad: by-passy (obtokové 

korytá), biokoridory, komôrkové, štetinové, rampy. Podobne existujú zariadenia 

typu "zábran" proti strhávaniu rýb na turbíny (mechanické, elektronické plašiče, 

česlá a pod.). 

5. Introdukcie a invázie - V súčasnosti sa v našich vodách vyskytuje najmenej 28 

nepôvodných druhov rýb (Kováč a kol. 2007). Osobitný problém z pohľadu 

druhovej ochrany predstavujú introdukcie nepôvodných druhov, tj. ich cielené 

alebo často i neúmyselné, resp. nekontrolované vysadzovanie do otvorených 

vôd. invázne druhy. Podľa Kováča a kol. (2007) sa za invázne považujú druhy 

rýb, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá: 1) druh nie je na území Slovenska 

pôvodný, 2) vyznačuje sa vysokým reprodukčným potenciálom a schopnosťou 

expandovať, 3) preniká do prirodzených spoločenstiev. Podľa aktualizovaného 

zoznamu sa za invázne druhy považuje celkom 10 nepôvodných druhov 

spĺňajúcich vyššie uvedené kritériá. Často sa jedná o druhy ktoré k nám prenikli 

náhodne (neúmyselne) s plôdikom alebo ikrami hospodársky významných 

druhov (napr. hrúzovec, býčkovec). Niektoré druhy boli a sú vysadzované 

vedome rybármi (tzv. úmyselné introdukcie), ako napríklad karas striebristý, 

ostračka, sumček alebo akvaristami - napr. slnečnica, pichľavka. Negatívum 

týchto introdukcií spočíva jednak v priamom ohrozovaní populácií pôvodných 

druhov (predácia, kompetícia), ale i v zavliekaní rôznych parazitov a ochorení, 

ktoré môžu napádať i domáce druhy. Z tohto hľadiska je preto nutné každú 

introdukciu nepôvodného druhu vopred zvážiť a posúdiť odborníkmi alebo sa jej 

radšej vyhnúť. V každom prípade je však akékoľvek vysádzanie nepôvodných 

druhov do voľných vôd nežiaduce a zakázané. 
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Hospodársky význam rýb 

Význam rýb pre človeka je značný. Ryby sú využívané ako zdroj potravy, v rámci 

športu, relaxu, ale našli svoje využitie aj v odvetví obchodu a podnikania. Pojem 

akvakultúra sa využíva pre oblasť produkčného využitia vodných ekosystémov, vo 

vzťahu k rastlinám, riasam, bezstavovcom aj stavovcom. 
 

 

 

Akvakultúra a rybnikárstvo 

Do pojmu akvakultúra sa zaraďuje okrem liahní rýb aj chov rýb v špeciálnych 

odchovných systémoch. Akvakultúra sa odlišuje od chovu rýb v tradičných rybníkoch 

alebo od tradičného rybárstva tým, že väčšina potravy je do systému pridávaná umelo. 

Rybníky sú umelé vodné nádrže, vybudované na chov rýb. V našich podmienkach 

rozoznávame pstruhové (chladnejšie, vyššie položené oblasti) a kaprové. Rybníky sú 

charakteristické vysokou biomasou fytoplanktónu, výskytom zooplanktónu a 

zoobentosu, ktoré sú zdrojom potravy väčšiny druhov rýb v rybníkoch. Pri starostlivosti 

o rybníky sa uplatňuje: 

 Hnojenie – cieľom je dodanie živín potrebných pre rozvoj primárnej produkcie  

 Vápnenie – cieľom je úprava alkality rybníkov a stabilizácia hodnôt pH  

 Prikrmovanie – podávanie krmív s cieľom doplnenia potravy chovaných rýb – v 

akvakultúre.  
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Prirodzená produkcia rýb je ovplyvnená druhovým zložením jej ichtyofauny a 

schopnosťou využívať maximum dostupných zdrojov. V nížinných rybníkoch bohatých 

na živiny sa pohybuje medzi 200 – 300 kg.ha¯¹, zo stúpajúcou nadmorskou výškou 

klesá (chladnejšie podnebie, nižšia koncentrácia živín)  na 100-200 kg.ha¯¹ až k 50 

kg.ha¯¹ pri 400 -500 m n.m. 

Ďalší význam rýb 

Kultúrny význam rýb 

 

Táto kapitola pojednáva o mimoprodukčnom spoločenskom význame (hodnote) 

mihuľovcov a rýb. Cieľom je poukázať aj na iný význam rýb a mihuľovcov, ako je ich 

hospodárske využitie na produkciu rybieho mäsa, alebo iných rybích produktov. Človek 

bol spätý s rybolovom od svojho prvopočiatku. Keďže v mnohých oblastiach práve ryby 

tvorili významnú zložku jeho potravy, vznikli tak rôzne rybolovné techniky a postupne sa 

z rybolovu stalo remeslo. Bolo tomu tak i v oblasti Podunajska, kde človek lovil ryby od 

pradávna do vŕši, sietí, čerení, košov ale aj inak. Lovné techniky sa menili v závislosti 

od miestnych podmienok, ako aj od preferovaných druhov. Niektorí podľa toho, ako a čo 

lovili dostali dokonca i mená. Na Podunajsku sa tak dodnes stretávame s priezviskami 

obsahujúcimi názvy rýb. Podobne i viaceré obce, alebo miestne názvy sú odvodené od 

rýb. Mnoho obcí má vo svojich erboch práve ryby.   

 

Biologický a ekologický význam rýb 

 

Biologický význam - ryby sú stále atraktívnym objektom pre biologické vedy.Ako 

najpočetnejšia skupina stavovcov stále nie sú uspokojivo preskúmané.Stále sú 

objavované nové druhy pre vedu. Prehodnocuje sa ich taxonomické a systematické 

zaradenie na základe najnovších genetických analýz, dochádza k vyčleňovaniu nových 

druhov, rodov, čeľadí. Niektoré druhy predstavujú vývojovo veľmi staré organizmy, ktoré 

sa zachovali, ako "živé fosílie" z dávnych prehistorických dôb a nesú tak dôležité 

svedectvo o vývoji života na Zemi.  

Ekologický význam - rybie spoločenstvá (ichtyocenózy) predstavujú dôležitú zložku 

vodných ekosystémov. Z hľadiska potravného reťazca sú dôležitým článkom, keďže ich 

početnosť a biomasa má významný vplyv na ostatné články (napríklad rybožravé druhy 

vtákov, cicavcov). Niektoré druhy živočíchov sú existenčne závislé na rybách, keďže 



 

80 
 

tvoria ich potravu a sú na ich lov prispôsobené adaptáciami (rybárik riečny, kormorán, 

vydra). Ryby sú významnými indikátormi zmien kvality životného prostredia, keďže 

veľmi citlivo reagujú na jeho zmeny. Sú preto významnou skupinou biologických 

indikátorov. 

Význam rýb pre rekreačný rybolov - záujem o športový (rekreačný 

rybolov) stále rastie. Rybolovné techniky sa neustále zdokonaľujú, čo umožňuje v 

súčasnosti loviť široké spektrum druhov rýb od malých až po najväčšie jedince. Napriek 

zlepšeniu kvality vody v riekach však abundancia i biomasa rýb za posledné roky 

poklesla.Jednou z hlavných príčin však nie je rybárstvo, ale predovšetkým zásahy do 

vodných tokov, regulácie a narúšanie prirodzeného vodného režimu,výstavba priehrad, 

malých vodných elektrární a pod. 

Akvaristika - ryby sú často veľmi dekoratívne živočíchy vynikajúce 

rôznym tvarom, farbou ale i zaujímavým spôsobom života. Mnohé z druhov chovaných 

v akváriách prenikli vďaka nezodpovedným akvaristom do voľnej prírody, kde sa 

prispôsobili životu v nových podmienkach a správajú sa invázne. Do našich vôd sa 

takýmto spôsobom dostali napríklad slnečnica pestrá, pichľavka siná, sumček čierny 

alebo karas striebristý. V termálnych prameňoch sa úspešne aklimatizovali rôzne druhy 

živorodiek (Poecilia sp.) ale i niektoré druhy cichlíd napríklad (Archocentrus 

nigrofasciatus) a (Oreochromis niloticus). 

Spoločenská hodnota rýb - spoločenská hodnota chránených druhov 

rýb vyjadruje najmä ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje s 

prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných funkcií. 

Spoločenská hodnota chránených druhov živočíchov je ustanovená všeobecne 

záväzným právnym predpisom (Príloha č. 6 Vyhlášky č. 24/2003 Z.z. v znení 

neskorších predpisov). 
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Zhrnutie 

Zopakujme si 

 

V tejto lekcii sme sa dozvedeli niektoré informácie o ochrane a 

význame rýb, zadefinovali sme si niektoré dôležité termíny a pojmy 

používané v predmetných oblastiach. Taktiež sme sa dozvedeli, aké 

sú hlavné príčiny ohrozenia rýb v našich podmienkach, v čom spočíva 

ich hospodársky, ekologický, biologický či kultúrny význam.  

 

Odporúčame 

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu kurzu nebolo možné v plnom rozsahu zahrnúť 

všetky dostupné informácie týkajúce sa ochrany a hospodárskeho významu rýb. Čo sa 

týka obsahovej náplne jednotlivých kapitol, táto slúži skôr ako výber podstatných faktov 

a informácií týkajúcich sa preberanej problematiky. Preto odporúčame v priebehu kurzu 

súbežne si doštudovať niektoré podstatné fakty i z odporúčaných zdrojov literatúry. 
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Doplnkové materiály 

 

http://www.srzrada.sk/uploads/ZakonORybarstve.pdf     Zákon o rybárstve 

http://www.srzrada.sk/uploads/Vyhlaska-185-2006.pdf   Vykonávacia vyhláška k zákonu 
o rybárstve  

http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=2&lang=sk Zákon o ochrane prírody a krajiny 
a súvisiace predpisy 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rra.713/pdf    Vplyv kolísania teploty pod 
malou vodnou nádržou na spoločenstvá rýb a bentosu 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aqc.735/pdf   Vplyv MVE na štruktúru 
ichtyofauny v Portugalsku 

http://www.obecorlov.sk/tlaciva/prilohy_el/08.pdfI    Ichtyologická štúdia rieky Poprad 
pre povolenie výstavby MVE 

http://www.nature.com/nature/journal/v405/n6790/full/4051017a0.html   Vplyv 
akvakultúry na svetové zásob rýb 
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