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FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA
A KRAJINNÉHOHISTORICKÉ
INŽINIERSTVA
POVODŇOVÉ ZNAČKY NA SLOVENSKU
SPU V NITRE

PREDSLOV

SO AS THE DAY FOLLOWS
THE NIGHT BECAUSE
OF THE EARTH’S ROTATION
AROUND ITS AXIS,
SO AS THE WINTER FOLLOWS
THE SUMMER BECAUSE
OF THE EARTH’S CIRCULATION
AROUND THE SUN,
SO AS THE ICE AGES FOLLOW
THE INTER-ICE AGES BECAUSE
OF THE MILANKOVICH’S
CYCLES,
SO ALSO FOLLOWS
THE MULTI-ANNUAL DRY
AND WET PERIODS,
PROBABLY BECAUSE
OF THE SUN’S DEVIATION
FROM THE SOLAR SYSTEM
CENTER OF GRAVITY,
CHANGES IN THE SOLAR
ACTIVITY, AND THERMOHALINE
CIRCULATION
(Pavla Pekárová)

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
vznikla v roku 1995. Medzi prioritné oblasti činností
FZKI patrí veda a výskum, ktoré sú nevyhnutným
Celá história naplnenia
vývoja krajiny
– i ľudstva
– je vzdelávania.
nerozlučne spätá s výskytom povodní
predpokladom
poslania
v oblasti
a dlhotrvajúcich súch. Dnes sa už všeobecne dávajú do súvislosti vlny masovej
Fakulta
garantuje
výchovno-vzdelávací
proces
migrácie obyvateľov v minulosti s výskytom nepriaznivých životných podmienok
v akreditovaných študijných programoch na všetkých
na určitom území (napríklad s výskytom sucha, trvajúceho aj viac desaťročí,
troch
stupňoch
vysokoškolského
vzdelávania,
alebo výskytom
chladného
obdobiaECTS.
napríklad po výbuchu sopky).
realizovaných
kreditovým
systémom
Správnesapochopenie
zákonitostíodborníkov
môže ovplyvniť strategické
Prioritne
sústreďujeprírodných
na vzdelávanie
rozhodovaniena
pri záhradnícku
ochrane a využívaní
zdrojov
vody v krajine. Dnes je čoraz
orientovaných
výrobu,
ovocinárstvo,
viac možné správnymi
technickými
riešeniami
zabezpečiť rozvoj spoločnosti
vinohradníctvo
a vinárstvo,
zeleninárstvo
a kvetinárstvo,
na inavrhovanie
a parkovýchAúprav,
sadovv oblastiach,záhradných
kde je vody nedostatok.
naopak,
je možné využívať aj oblasti,
nícko-architektonické
verejných,
vyhradených
ktoré v minulosti bolinávrhy
pravidelne
zaplavované
počas povodní.
a rekreačných priestorov, obnovu a údržbu zelene,
Predloženáúpravy,
publikácia
sumarizuje
poznatky o historických
pozemkové
ochranu
pôdy,moje
vôddlhoročné
a ovzdušia,
povodňových
značkách
na
území
Slovenska.
Vychádza
z celého radu
odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.
publikovaných prác, založená je predovšetkým na prvej kapitole monografie
Pekárová a i.PROGRAMY
(2018). Tieto poznatky sú dôkazom, že povodne sa na našom
ŠTUDIJNÉ
území – vštudijné
našich zemepisných
šírkach – vyskytovali vždy, ich výskyt na Slovensku
Bakalárske
programy (Bc.):
Sje prirodzený
záhradníctvo,
prírodný úkaz.
S krajinné inžinierstvo,
Aj keď sa na slovenskom území zachovalo veľmi málo povodňových značiek,
S krajinná a záhradná architektúra,
nájdu sa u nás niektoré veľmi zaujímavé a vzácne značky. Zaujímavé je
S pozemkové úpravy a informačné systémy
tiež sledovať zvolený jazyk: existujú značky v latinčine, nemčine, maďarčine
v poľnohospodárstve.
i Bernolákovej slovenčine.
Inžinierske študijné programy (Ing.):
Pavla Pekárová
S záhradníctvo,
S International Master of Horticulture Science,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra,
S biotechnika parkových a krajinných úprav.
Doktorandské študijné programy (PhD.):
S záhradníctvo,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra.
FZKI je súčasťou Centra excelentnosti pre integrovaný
manažment povodia v meniacich sa podmienkach
prostredia (CEIMP), ktoré sa špecializuje na oblasť
znižovania rizík zmeny klímy na životné prostredie
a možnosti proaktívnej adaptácie.
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FZKI týmto projektom prispieva k zvyšovaniu environmentálneho povedomia a informovanosti laickej
i odbornej verejnosti o možnostiach zmierňovania
dopadov klimatickej zmeny v oblasti vodného
hospodárstva.
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POVODEŇ
Povodeň je pomerne zriedkavý
fenomén s mimoriadnymi prejavmi
v odtokovom procese. Vznik
katastrofickej povodne, okrem
vysokých zrážok, spoločne podmieňujú
viaceré faktory. Okrem jestvujúcich
orografických, hydrogeologických,

regulácia korýt tokov, ďalšia stavebná
činnosť a pod.), ale napríklad aj výskyt
vysokých teplôt vzduchu a tekutých
zrážok v zime. Každá povodeň je čo
do svojho vzniku, rozsahu a priebehu
jedinečná. Miestna povodeň môže
vzniknúť z extrémnej prívalovej
zrážky (ako napríklad povodeň na
Malej Svinke v júli 1998, obrázok 1),
alebo z dlhotrvajúcich viacdenných

AKÉ DLHÉ
POZOROVANIA
PRIETOKOV MÁME
K DISPOZÍCII?
Pri výstavbe mostov, priehrad na
riekach, alebo aj výstavbe domov
v blízkosti riek musíme vedieť odhadnúť,
aká veľká povodeň by mohla prísť. Za
týmto účelom hydrológovia poskytujú

pre daný profil na rieke návrhové
povodňové prietoky s požadovanou
pravdepodobnosťou výskytu. Pre rôzne
stavby je požadovaná rôzna ochrana.
Napríklad menšia lávka cez miestny
potok by mala vydržať cca 20-ročný
prietok, naproti tomu veľká vodná nádrž
musí zachytiť/bezpečne previesť aj
takzvanú 1000-ročnú povodeň.
Základný štatistický spôsob ako určiť
návrhové hodnoty povodňových
prietokov je ich výpočet z nameraných
najvyšších prietokov počas najväčšej

1
 Následky katastrofickej povodne na Renčišovskom potoku
pod vrchom Bachureň 20. 7. 1998 (Pekárová, 1998)
pedologických a vegetačných pomerov
sú to: nasýtenosť povodia predošlými
zrážkami, naakumulovaný sneh
v povodí, činnosť človeka (napríklad
výstavba retenčných priestorov,
4

výdatných zrážok na väčšom území
(povodne na Slovensku v roku 2010),
alebo z náhleho topenia snehu, ktoré je
spojené s výdatnými dažďami (napríklad
jarné povodne v roku 2006).

2
 Vodomerná stanica na malom potoku Rybárik pri obci
Kúnovec, malý a veľký Thomsonov priepad. Z výšky hladiny
je možné priamo určiť prietok (Pekárová, apríl 2007)
5
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povodne v roku. Na odhad 100-ročnej
povodne potrebujeme aspoň 80 rokov
pozorovaní. Prvé systematické
prístrojové pozorovania vodných stavov
(výšky hladiny) na slovenských riekach
začali po roku 1860. Na obrázku 2 je
vodomerná stanica Ústavu hydrológie
SAV na malom potoku Rybárik, ktorá
bola v prevádzke v rokoch 1963 – 2006.

vo vodomernej stanici za jednu
sekundu). Na to by sme potrebovali
poznať aj rýchlosť vody a prietočný
profil.
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 Vývoj priemerných ročných prietokov Qa vybraných
slovenských riek, striedanie suchých a vlhkých období
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 Vývoj kulminačných povodňových prietokov Qmax
vybraných slovenských riek a rieky Morava (ČR)
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Najdlhší rad priemerných denných
prietokov na Slovensku máme
k dispozícii zo stanice Bratislava
(Pekárová a i., 2007a, 2008), ktorý je
vyhodnotený od roku 1876 (obrázok
3). Na niektorých slovenských riekach
sú vyhodnotené prietoky od roku
1930 a vo väčšine staníc až po roku
1960. Relatívne krátke prietokové rady
tak nemusia postihnúť ani extrémne
povodne s dlhou dobou opakovania
(200-, 500-, 1000- rokov) ani významné

Iba na rieke Dunaj sa začalo s meraniami
už v roku 1805 v Komárne (prvé
pozorovania na celom Dunaji). Tieto
o údaje výške hladiny však nevieme
prepočítať na prietok,
(t. j. množstvo/objem vody v metroch
kubických (m3), ktoré pretečie

Qa [m 3.s-1]

1100

1990

2010

zmeny v ich frekvencii, či sezónnosti.
Pritom informácie tohto typu môžu
mať zásadný význam pri hodnotení
povodňového rizika, ako aj rizika výskytu
sucha.
Na prietokoch Dunaja v Bratislave je
zreteľne vidieť striedanie sa viacročných

mokrejších a suchších období.
Priemerné ročné prietoky Dunaja sú
z dlhodobého hľadiska stabilné.
Naproti tomu vo všeobecnosti
prietoky slovenských riek klesajú. To
znamená, že z nášho územia odteká
v súčasnosti menej vody, ako v mokrých
7
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vojnových rokoch pred 70-timi rokmi.
Pravdepodobne je to následok vyššieho
výparu vody z dôvodu vyššej teploty
vzduchu.
Počas mokrejších rokov sa prirodzene
vyskytuje i viac povodní. Dlhé
obdobie v rokoch 1980 – 1995 bolo
z povodňového hľadiska pokojné,
odvykli sme si od povodní. Prvé
výstrahy prišli v roku 1997, kedy
sa vyskytli extrémne povodne
na území Moravy (obrázok 4).
Následne v júli 1998 sa vyskytla
katastrofická prívalová povodeň
na Malej Svinke, pri ktorej zahynulo
takmer 50 obyvateľov Jarovníc
(obrázok 1). Nasledovali povodne
na viacerých tokoch. Táto zvýšená
frekvencia výskytu povodní vyvrcholila
povodňovým rokom 2010.

návrhových 100- až 1000-ročných
prietokov v danej stanici.
Na ročných prietokoch Váhu i Hronu
(obrázok 3) môžete vidieť pozoruhodne
vysoký priemerný ročný prietok
v roku 2010. Bol to s najväčšou
pravdepodobnosťou následok vysokých
zrážkových úhrnov na našom území
v dôsledku erupcií islandskej sopky
Eyjafjallajökull v marci/apríli 2010
(prachové častice v atmosfére zvyšujú
kondenzáciu vodnej pary, a tým aj
množstvo zrážok). Od mája 2010 sa
na Slovensku vyskytli katastrofické
povodne v mnohých ďalších mestách
a obciach.

teplota vzduchu T [°C]

5

Ako už bolo spomenuté, rady
hydrologických pozorovaní na
Slovensku majú maximálne 110 rokov.
Väčšina meraných radov má 50 až
70 rokov. Výpočet návrhových hodnôt
povodní (100-, 200-, až 1000-ročných
povodí) z takýchto krátkych radov

pozorovaní môže viesť k podhodnoteniu,
alebo zbytočnému nadhodnoteniu
rizika povodní. Preto je treba pracovať
aj s inými dátovými zdrojmi. Údaje
o povodniach v období pred začiatkom
prístrojových meraní možno získať buď
na základe analýzy prírodných údajov –
tzv. paleopovodne, alebo z rôznych
dokumentárnych prameňov (povodňové
značky, kroniky z kláštorov, miest
a obcí, dobová tlač) – tzv. HISTORICKÉ
POVODNE.
Z prác viacerých generácií hydrológov
vyplýva, že na Slovensku sa najväčšie
povodne za posledných 500 rokov

Erupcie sopiek ovplyvňujú nielen
zrážky, ale i teplotu vzduchu v regióne,
ktorý bol zasiahnutý prachom.
Na obrázku 5 môžeme napríklad

13

Pinatubo,6
Saint 1991
Agung,5 Helens,5

Pelée, 4
St. Maria,6

11

POVODŇOVÉ ZNAČKY
Z KATASTROFICKEJ
POVODNE
V ROKU 1813
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 Vývoj priemernej ročnej teploty vzduchu v stanici Praha: Klementinum
(modré body), 7-ročné priemery teploty vzduchu (červená čiara)
a erupcie sopiek (veľkosť obdĺžnikov znázorňuje silu erupcií)
Povodeň na Morave v Kroměříži
v roku 1997 je príkladom toho, ako
aj počas 80-ročných pozorovaní
(1915 – 1995) nemusíme zachytiť
extrémnu povodeň. Po povodni v roku
1997 sa radikálne zmenili hodnoty
8

vidieť extrémny pokles priemernej
ročnej teploty v Prahe po ôsmich
mesiacoch aktivity sopky Laki (Island)
v roku 1783. Teploty v Prahe poklesli
o vyše 2 °C po dobu nasledujúcich
troch rokov.

6
 Mapa Európy z roku 1812, územie zasiahnuté povodňou v roku 1813
9

vyskytli v roku 1813. Augustová povodeň
1813 zasiahla nielen Slovensko, ale i juh
Poľska a severnú Moravu (obrázok 6).
Táto povodeň je spomínaná takmer
v každej kronike obcí v blízkosti Váhu,
Popradu i Hornádu.

ZÁZNAMY O POVODNIACH
NA LIPTOVE
Správy o povodniach na hornom
Váhu (Váh od prameňa po Liptovský
Mikuláš) sa zachovali od 16. storočia
v kongregačných zápisniciach Liptovskej
župy a v ružomberských mestských
protokoloch.

POVODŇOVÉ ZNAČKY
V POVODÍ VÁHU

Podrobný opis historických povodní
na Liptove môžeme nájsť v práci
Churého (1968). Spomína povodne
v roku 1683 a 1713. Peter Vítek
na stránkach venovaných dejinám
Liptova spomína povodeň v auguste
1725 (Vítek, 2018a, b). V kronike obce
Liptovská Kokava v povodí rieky Belá sa
spomína povodeň na Belej v toku 1790.
Za najväčšie povodne považujeme tri
augustové povodne: z roku 1662, z roku
1725 a z roku 1813 (obrázok 7a, b).

Ničivé povodne na Váhu v minulosti
boli veľmi častým prírodným úkazom.
Do výstavby vodných diel Liptovská
Mara a Orava sa väčšie povodne
na dolnom Váhu vyskytovali v priemere
každé štyri roky.
V dejinách Váhu od začiatku 19. storočia
najkatastrofickejšou bola už vyššie
spomínaná povodeň z roku 1813 kedy
mal Váh v Žiline kulminovať pri prietoku
3 300 m3 s-1. Táto povodeň si svojím
rozsahom a ničivými následkami
zaslúžila pozornosť viacerých
odborníkov a existuje viacero opisov
tejto povodne (Churý, 1968; Horváthová,
2003, Pekár a i., 2012).

V dôsledku záplav boli v minulosti po
povodniach presťahované celé dediny,
napríklad v povodí Belej obec Pribylina,
obec Turany v povodí Váhu alebo
v povodí Popradu obec Chalmová.
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 Meraný rad maximálnych ročných prietokov Váhu v stanici Liptovský
Mikuláš (1921–2016) a odhadnuté prietoky počas historických povodní

POVODEŇ 1813 NA ORAVE
Jedna zo značiek, ktorá pripomínala
výšku hladiny rieky Orava počas
povodne v auguste 1813, sa nachádzala
na kamennom dome v obci Dolná
Lehota. Dom v Dolnej Lehote, na ktorom
značka bola vyznačená, existuje dodnes
(obrázok 8). Dolná Lehota sa nachádza
v okrese Dolný Kubín. Dnes je súčasťou

Oravského Podzámku. Na najstaršej
kamennej budove v obci (miestny
hostinec „U zelenej lipy“ z roku 1803) bol
nápis:
ANNO 1813 DŇE 13. AVGUSTA
POŤEĽTO BOLA POVODEŇ
Umiestnenie tohto nápisu je viditeľné
na historickej fotografii z obdobia
pred rokom 1943 (obrázok 9, Čajka,

1997
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 Meraný rad maximálnych ročných prietokov Belej v stanici Podbanské
(1925 – 2018) (červené stĺpce) a odhadnutý prietok počas historických
povodní. Najvyšší prietok bol odhadnutý v roku 1813
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8
 Hladina povodne Oravy v roku 1813 podľa značky
na kamennom dome v Dolnej Lehote (Pekárová, 2011)
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2010). Nápis bol umiestnený medzi
ľavými oknami. Túto značku by bolo
možné obnoviť. Podľa celého radu

Pri povodni sa v Dolnej Lehote
utopilo jedno dieťa.
Počas povodne v Dolnej Lehote

POVODNE NA VÁHU
PRI SUČANOCH
Históriu povodní na Váhu v Sučanoch
opísala E. Bencová (Bencová, 2010).
O povodniach v Sučanoch uvádza:

9
 Fotografia starého kamenného domu v Dolnej Lehote, na ktorom je viditeľný
nápis medzi ľavými oknami (Dolná Lehota a jej obyvatelia vo fotografii, CD 2010)
zdrojov povodeň na Váhu na Liptove
kulminovala 25. augusta, v Trenčíne
kulminovala 26. augusta 1813. Preto
dátum 13. augusta je uvedený
pravdepodobne v Juliánskom
kalendári, ktorý sa v cirkevných
dokumentoch stále používal. Dátum
by potom bol 25. augusta 1813,
v ranných hodinách.
12

boli zaplavené polia, úrodná
zemina bola odplavená spolu
s úrodou. Škody boli vyčíslené
na 5 463 zlatých.
Na obrázku 8 je červenou čiarou
znázornená odhadnutá hladina Oravy
v roku 1813.

„...Údaje o pohromách a vyčíňaní
živlov v Sučanoch sa v kronikách
a iných písomných dokumentoch
zachovali už od čias 16. storočia.
Najväčším postrachom obyvateľov
Sučian bol Váh, ktorý často pri
povodniach menil svoje riečište.
Vylieval sa takmer každoročne,
no raz za 15 – 30 rokov boli
povodne svojím rozsahom a
následkami mimoriadne ničivé.
Voda svojou silou ničila nielen
obydlia a majetok, ale mnohokrát
aj ľudské životy. Najstaršie
záznamy sú o povodni z roku
1557, no oveľa horšie následky
pre obyvateľstvo mala povodeň
v júli roku 1593, kedy okrem
škody na obydliach navnivoč
vyšla aj dozrievajúca úroda obilia.
V 17. storočí bolo zaznamenaných
povodní niekoľko. Najničivejšou
z nich bola povodeň v roku
1697, ktorá okrem iného zničila
aj katolícky kostol a faru.
Katastrofálne následky mali aj
povodne v 18. storočí. V roku 1725
voda zaplavila celý dolný koniec
Sučian. Pri kostole siahala voda
ľuďom po pás. V rokoch 1789
a 1795 upchala tok Váhu ľadová
triešť a voda sa vyliala opäť. V roku
1811 padol za obeť vodám Váhu aj
novopostavený dvojoblúkový most

s kamenným pilierom v strede –
ozdoba a pýcha vtedajších Sučian.
Ešte katastrofálnejšie následky
však mala povodeň 23., 24.
a 25. augusta v roku 1813. Zasiahla
Liptov, Turiec, celé Považie.
Národné noviny z toho obdobia
uvádzajú, že dravé prúdy Váhu
sa valili po celej šírke údolia od
brehu po breh a brali so sebou
všetko. Voda odplavovala celé
drevené chalupy so zariadením aj
ľuďmi, maštale s dobytkom, sýpky
s obilím, rúcala murované domy,
kostoly, mosty, vyvracala a niesla
celé stromy. Ľudia si zachraňovali
holé životy. Voda vtedy zmenila
výzor a tvar celého údolia toku
Váhu. Dôsledky boli o to horšie,
že úroda bola zničená ešte pred
zberom, polia, lúky a záhrady,
pasienky boli zanesené pieskom.
Zničený bol aj sklad soli stojaci
pri moste na ľavej strane Váhu.
Bezprostredne po povodni nastal
hlad, medzi ľuďmi a dobytkom sa
šírili choroby...“.

POVODEŇ 1813 NA KYSUCI
V elektronických novinách E-KYSUCE
v sekcii história je uverejnený článok
Oskára Dubovického – Zo zápiskov
Jána Holáča: Požiare, povodne,
katastrofy z dobových kroník Starej
Bystrice. Z neho vyberáme:
„Rok 1813 – Povodeň
V tomto roku bola mimoriadne
veľká povodeň, ktorá narobila
neopísateľné škody. Voda sa
13
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vyliala z korýt a brala, čo jej stálo
v ceste, pozemky aj s úrodou,
domy a mnohé ľudské životy.
To, čo nevzala, zničila. Lúky,
záhrady, polia zaniesla nánosom
hliny a kamenia. Na mnohých
miestach boli zosuvy pôdy.
Na viacerých miestach si
zmenila rieka svoje koryto. Voda
z malého Pytlovského potoka
sa vyliala a zatopila farskú
záhradu, budovy a dostala
sa až do kostola. Spôsobila
aj nachýlenie kostolnej veže.
V Krásne voda zaplavila
cintorín a vymyla niekoľko rakiev
spolu s mŕtvolami. Z Kysúc
po Trenčín boli poznačené výšky
vody na všetkých kostoloch.
Značku nájdeme v kostole
v Považskej Bystrici.
Škody boli také vysoké, že
krajský snem musel obyvateľov
postihnutých povodňami
oslobodiť nielen od všetkých
daní, ale poskytnúť im potraviny,
postupne i stavebné drevo
a obilie na jarný osev.“
Poznámka autorky:
Z viacerých zdrojov sme
sa dozvedeli informáciu
o povodňovej značke
v evanjelickom kostole
v Považskej Bystrici,
značku sa nám doteraz
nepodarilo nájsť.

POVODŇOVÁ ZNAČKA
Z POVODNE 1813
V TRENČÍNE
Pri Trenčíne voda siahala od múrov
mestského opevnenia až po oproti
ležiace kopce – Vinohrady, takže
medziľahlé obce Zamarovce, Istebník,
Orechové, Žabinec boli plne zatopené.
Povodeň trvala plné štyri dni a až potom
začala pomaly opadávať.
V Trenčíne sa zachovala kópia pamätnej
tabule, ktorá zaznamenáva výšku
hladiny počas povodne v roku 1813
(obrázok 10). Pôvodná tabuľa bola
umiestnená v stene Piaristického
gymnázia z ul. Palackého a výšku
inundácie znázorňovala vytesaná ruka.
V 20. storočí kópiu dosky umiestnili
do múru pred budovu. Vodorovná ryska
je vo výške 101 cm nad chodníkom.
Relatívny výškový rozdiel hladiny Váhu je
okolo 9 m.
Latinský text je veľmi zle čitateľný, píše
sa na ňom toto:
VIgesIMa seXta
aVgVstI
fataLes VnDÆ
eXCreVerant
hVC Vs o VÆ
DVADSIATEHO ŠIESTEHO
AUGUSTA
SMRTEĽNÉ VLNY
SIAHALI
PO TENTO BOD ACH BEDA
Ako uvádza Brabenec (2013)
„...rok nie je v texte priamo
napísaný, musíme si ho vypočítať

14

10
 Kamenná doska na pamiatku obetí vážskej povodne
z augusta 1813 s latinským nápisom (Pekárová, 2011)
spôsobom, ktorý sa v takýchto
prípadoch bežne používal:
spočítať jednotlivé veľké písmená
tak, ako by to boli rímske číslice.
Tento spôsob označovania
letopočtov sa volá chronostichon,
v našom prípade dáva výsledok
rok 1813.“
Povodeň z augusta 1662 je možné
porovnať s povodňou z roku 1813. Je
zaujímavé, že tri najväčšie povodne

(1662, 1725, 1813) sa vyskytli v mesiaci
august.

POVODŇOVÁ ZNAČKA
Z 26. 8. 1813 Z BRUNOVIEC
Značka zachovávajúca informáciu
o kulminačnej hladine vody Váhu
26. 8. 1813 bola v malom výklenku
múru vchodu do kaštieľa v Brunovciach
oproti dverám zámockej kaplnky.
15
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Všetky ostatné stavby boli počas
povodne zničené. Nápis znel:
Dies irae XXVI AVG MDCCCXIII
čo v preklade znamená:
Dni hnevu 26. august 1813.
Výška hladiny vody 26. augusta
1813 na tomto mieste dosiahla
1 m. Pri renovácii vonkajšej fasády
kaštieľa bol výklenok zamurovaný.
Na obrázku 11b je fotografia kaštieľa
a detail brány (obrázok 11a), kde sa
značka nachádza pravdepodobne
pod omietkou.

11a

POVODŇOVÉ ZNAČKY
Z ROKOV 1775 A 1813
NA LIPE V DRAHOVCIACH
Na konci Lipovej ulice pri kostole
v Drahovciach sú zvyšky starej lipy
malolistej (Tilia cordata) (obrázok
12) z roku cca 1710 – 1730, na ktorej
je vyrytý kríž vo výške kulminácie
hladiny katastrofickej povodne Váhu
(cca 1,5 m nad súčasnou cestou, ktorá
je 149,56 m n.m.). Pôvodná výška

zvnútra vyhorela a v lete 21 júna 2007
bola počas silnej víchrice zničená. V júli
2007 bola zrušená ochrana lipy.
Rodák z Drahoviec Ján Cesnek nás
v roku 2018 upozornil, že táto značka
pravdepodobne označuje výšku hladiny
zimnej povodne z roku 1775 a nie
hladinu povodne z roku 1773, ako sa
uvádza v miestnej kronike. V roku
1773 sa povodeň na Váhu nevyskytla,
pravdepodobne k omylu došlo
kronikárom pri prepise roku 1775 na 1773.

12
11b

 Výška hladiny pri povodni v roku 1775, Drahovce (Miklánek, 2013)

 Kaštieľ v Brunovciach, vstupná brána. Značka sa nachádza
pod omietkou pod bránou cca 70 – 80 cm nad zemou, terén
bol pri rekonštrukcii kaštieľa zvýšený (Miklánek, 2011)
16

stromu bola 38 metrov so šírkou koruny
17 metrov, šírka kmeňa 6,7 metrov. Lipa
v roku 1997 po silvestrovskej petarde

Podľa spomienok matky pána Cesneka
a starých obyvateľov z Drahoviec,
na lipe sa nachádzala o cca 30 – 40 cm
17
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POVODŇOVÁ ZNAČKA
Z ROKU 1845 V LEOPOLDOVE
Po povodni z roku 1813 bola
povodeň z 18.–23. júla 1845
najvýznamnejšou povodňou, ktorá
postihla severné a stredné Slovensko
(obce na Váhu, Poprade, Dunajci,
Toryse i Slanej). Táto povodeň bola
opísaná v Slovenských národných
novinách, vydávaných Ľudovítom
Štúrom od roku 1845. Počas tejto
povodne boli zničené takmer všetky
mosty na Váhu.
Podľa Pišúta (2016) značka na severnej
strane prvého východného piliera
na historickom moste cez bývalé
rameno Váhu na Gucmanovej ulici
v Leopoldove udáva výšku hladiny
pri tejto povodni. Most sa už od roku
2013 nepoužíva pre cestnú premávku,
po roku 2013 prešiel rekonštrukciou.

13
 Výška hladiny pri povodni
v rokoch 1813 a 1775,
Drahovce (Miklánek, 2018)
vyššie vpravo i značka z povodne
z 27. augusta 1813 v podobe kríža.
O značkách im v detstve hovoril učiteľ
miestnej školy, v tom čase boli oba
vyryté kríže dobre viditeľné. Dnes je už
ťažko možné identifikovať umiestnenie
druhého kríža (obrázok 13). Kôra vpravo
od značky sa ešte zachovala.
Bolo by veľmi užitočné umiestniť
tieto značky na stĺp sochy sv. Jána
Nepomuckého vedľa lipy.
18

14a

POVODŇOVÁ ZNAČKA
Z ROKU 1813 V HORNÝCH
ZELENICIACH
Priebeh povodne z roku 1813
v Horných Zeleniciach opísal učiteľ
Pavel Wajaj (Horváthová, 2003)
vo svojej veršovanej práci. Povodeň
spolu s evanjelickým farárom
prečkal v evanjelickom kostole.
Kulminácia hladiny dosiahla tri šúchy
(stopy), t. j. cca 90 cm.
Na katolíckom Kostole sv. Martina
Biskupa v Horných Zeleniciach sa
nachádza povodňová značka vo výške
1,5 m (obrázok 14a, b).

14b
M. K. FOLY. MÉRNOKI
(M.K. HLAVNÝ VODNÝ INŽINIER)
MAGASSÁGJEGY
(NAJVYŠŠIA HLADINA.)
 Výška hladiny pri povodni v roku 1813, katolícky kostol
Horné Zelenice (a) a text na povodňovej
značke (b) (Miklánek, 2018)

19
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ODKAZ VERŠOVANEJ
KRONIKY OBCE CÍFER
Z ROKU 1813
V časopise Kultúra slova Beláková
(2010) publikovala báseň, ktorá
svojím charakterom pripomína
kroniku. Pochádza z 19. storočia,
z čias, keď sa literatúra písala
bernolákovčinou. Autorstvo je sporné,
pripisuje sa jednému zo zakladateľov
a členov Slovenského učeného
tovarišstva, Jozefovi Kubánimu.
Veršovaný opis Cífera sa okrem
miestopisných faktov zaoberá aj
dôležitými medzníkmi v živote
obce, je napísaný v bernolákovčine.

Reaguje napríklad na katastrofickú
povodeň na riečke Gidra v roku
1813, ktorú sprevádzala tuhá zima,
studená jar, extrémne chladné leto,
povodne, neúroda, hlad, strata ľudských
obydlí:
Rok tento z mnohích bol
príčin velmi smutní,
zima bola tvrdá, jar bol vtedy
studení,
v lete sotva kedi ňéčo tepla
bolo,
po psích dňoch* za ďesať
tídňóv, pršávalo,
stoki a potoki velmi sa rozléli,
treťú částku krajni na psotu
uvédeli,

15a

mnoho tisíc luďí s lichvu
zatopili,
a i pevné staváňi v hromadu
zvalili,
húsenice celkom stromi
obežrali,
vinohradi skoro ňišť hroznóv
nemali...
(s. 58).
*po prázdninách (označenie psie dni má
pôvod ešte z čias faraónov v Egypte, hviezda
Sírius [Canis Majoris] Psia hviezda označovala
príchod každoročných letných povodní
na rieke Níl)

V súvislosti s touto informáciou
pripomíname, že v júni 2011 zasiahla

povodie Gidry (obrázok 15a) katastrofická
povodeň, ktorá zničila domy a cesty
v obci Píla (obrázok 15b).
Povodňové značky a zápisy o povodni
z roku 1813 v povodí Váhu sa vyznačujú
veľkou rozmanitosťou. Sú písané
v bernolákovčine, v latinčine, v nemčine
i maďarčine. Ich opisy sú uchované
v obecných kronikách a v štátnych
archívoch na Slovensku i Maďarsku.
Počas povodne v roku 1813 bolo
spustošené celé údolie Váhu a jeho
prítokov. Podľa zachovaných značiek
z povodne 1813 by bolo potrebné
odhadnúť kulminačné prietoky
i na ďalších tokoch, aby bolo možné
zahrnúť ich do výpočtu N-ročných vôd.

15b

 Následky povodne na Gidre v júni 2011. a – linmigraf na rieke Gidra,
stanica Píla; červená čiara – hladina povodne v júni 2011
20

 Následky povodne na Gidre v júni 2011. b – zničená cesta
a poškodené koryto Gidry v obci Píla
21
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POVODNE V MALEJ FATRE –
POVODŇOVÁ ZNAČKA
Z ROKU 1848 V ŠTEFANOVEJ
Veľmi cenná je informácia
o katastrofickej povodni z roku 1848
z Terchovej na potoku Varínka/
Vrátňanka. Je vytesaná do skaly
nad potokom v Tiesňavách.
V novinách TERCHOVÁ č. 4/2008

Máriu dal ešte v roku 1848 vytesať
Ferenz Blaha. Bol to horár, ktorý žil
vo Vrátnej v horárni. Okrem výklenku
dal vytesať aj označenie hladiny
povodne. Pod nápisom o tejto udalosti
bolo aj jeho meno. V povojnovom
období, okolo roku 1948 bola táto
pôvodina, textovo religióznejšia,
prerobená do terajšej podoby. Text
na tabuľke pripomína (obrázky 16a, b),

Je na výstrahu že táto informácia upadla
do zabudnutia.
Extrémna povodeň vo Vrátnej doline sa
vyskytla aj v roku 1958, kedy povodne
postihli celé povodie horného Váhu.
Na fotografii na obrázku 16c je
znázornená hladina katastrofickej
povodne v roku 2014. Pri porovnaní
s fotografiou z roku 2012 je možné si
na fotografii 16c všimnúť nad hladinou
svetlejšiu cca 60 cm vrstvu odhalenej
skaly. Tok Varínky v tomto úzkom profile
odniesol počas povodne prakticky
všetky dnové sedimenty a zarezal sa
do podložia. Podobne na obrázkoch
 Detail povodňovej značky
s hladinou povodne 1848

Ü

16b

16a
 Stav povodňovej značky v roku 2012
opísal MUDr. Michal Kapasný túto
povodňovú značku umiestnenú
na skale nad potokom pod výklenkom
so soškou Panny Márie. Podľa jeho
informácií, výklenok pre Pannu
22

že 11. júna 1848 bola v terajšej osade
Štefanová povodeň.
Utopilo sa vtedy 14 občanov. Čiara
na tabuľke označuje úroveň, do akej
siahala voda pri povodni v roku 1848.

16c
 Hladina povodne v roku 2014 podľa stôp po povodni
s korytom toku zarezaným o cca 60 cm (biela skala
nad hladinou) (Pekárová, 13. 7. 2012 a 30. 7. 2014)

23
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17a – b je znázornené koryto
toku Varínky v Tiesňavách
s dvojročným odstupom.
Voda počas povodne vyčistila
brehy Varínky – odniesla nánosy
až pod kamenné obloženie
brehov.

17a

17c

 Stav koryta v roku 2012 – Tiesňavy, 13. 7. 2012 (Pekárová, 2012)

 Obraz Thomas Ender, www.gbelany.eu/
prakticke-informacie/fotogaleria/krajinomalbythomasa-endera-36sk.html?ftresult=ender

Často sa za príčinu povodne
vo Vrátnej doline v roku 2014
udáva nešetrný výrub lesa
a rozširovanie lesných ciest.
Lesnatosť na území Slovenska
v roku 1920 bola 33 %, v roku
2015 41 %. Od roku 1930
lesnatosť v dôsledku
zalesňovania nevyužívaných
pastvín narastala.
Stav lesa pri Terchovej
pred cca 160-timi rokmi
môžeme posúdiť na základe
obrazu rakúskeho krajinára
Thomasa Endera (1793 – 1875)
porovnaním s fotografiou
Tiesňav z roku 2014
(obrázky 17c – d).
Lesnatosť je v súčasnosti
určite vyšia. Aj keď
krajinná pokrývka zohráva
nepochybne významnú úlohu
pri bleskových povodniach,
ich príčinou sú v prvom rade
vysoké úhrny zrážok (okolo
100 mm) za krátku dobu
(v trvaní do troch hodín)
na vodou nasýtené povodie.

17b
 „Vyčistené“ koryto povodňou z 21. 7. 2014 –
Tiesňavy, 29. 7. 2014 (Pekárová, 2014)
24

17d
 Lesnatosť pred vyše 160 rokmi (17c) a dnes
vo Vrátnej doline (Pekárová, 2012)
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POVODŇOVÉ ZNAČKY
V POVODÍ HRONA
V povodí Hrona prišlo k veľkým
povodniam v rokoch 1784, 1813
(najväčšia známa), 1847, 1853,
1899 (väčšia ako v roku 1974),
1928, 1931, 1960 a najmä v roku
1974. Najstarší záznam z povodne
na Hrone pochádza z roku 1543.
Povodne v Banskej Bystrici sa
vyskytli v rokoch 1575, 1614, 1642
(na mestskom toku Bystrica), 1646,
1652, 1661, 1687, 1692, 1700, 1710,
1713, 1725, 1784, 1803, 1813, 1847, 1853,
1899, 1931.

V Banskej Bystrici sa dodnes
zachovala povodňová značka z roku
1813. Táto tabuľa s vodoznakom
z 25. augusta 1813 sa pôvodne
nachádzala pri Hrone, na múre oplotenia
areálu Štátnej vyššej dievčenskej školy
(obrázok 18, bod B). Po zbúraní plota
bola umiestnená do približne rovnakej
výšky na mestskú hradbu pri bývalej
kolkárni (Štadlerovo nábrežie) o cca
200 m po toku Hrona (obrázok 18, bod
A), kde sa zachovala dodnes.
Na základe historických opisov sme
odhadli výšky hladiny historických
povodní v Banskej Bystrici na moste pri
železničnej stanici (obrázok 19b).

19a
18a

 Povodeň z roku 1974, Banská Bystrica, most pri železničnej stanici (http://www.
banskabystrica.estranky.sk/fotoalbum/historicke-fotografie/povoden-1974/)

18b

1813
1784
1661

A

B

C

D

18
1974

 Umiestnenie historických povodňových značiek v Banskej Bystrici. Detail
povodňových značiek z roku 1813 (a) a 1974(b) (Pekárová, august 2013; 2018)
A – súčasné umiestnenie povodňovej značky z roku 1813; B – pôvodné umiestnenie povodňovej
značky z roku 1813; C – povodňová značka z roku 1974 – pôvodne v stĺpe lampy pri moste
ku železničnej stanici, teraz na budove pri ceste; D – Národná ulica – neexistujúca značka
z povodne z roku 1853.
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19b
 Schematický odhad výšok historických povodní; červená
čiara – hladina povodne v roku 1974 (Pekárová, 2011)
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POVODŇOVÉ ZNAČKY
POZDĹŽ RIEKY HRON
Z POVODNE 1974
Povodeň v období 21. – 31. 10. 1974
zasiahla celé povodie Hrona. Smerom
po toku dochádzalo k nárastu prietokov
z prítokov Hrona, v stanici Brehy
bol prietok 1 050 m3 s-1. Pracovníci
povodia Hrona osadili pozdĺž rieky na
mostoch viacero železných tabuliek –
povodňových značiek z tejto povodne.

Fotografie na obrázku 22 prezentujú
povodňovú značku na starom cestnom
moste cez Hron v Brehoch.
Na obrázku 23a je povodňová
značka na moste v Žiari nad Hronom.
Na obrázkoch 23b – c je zachytená
povodeň z roku 1974 v Žiari nad Hronom
(zatopený dom rybárov a podobný
záber z roku 2018.

20
 Hladina povodne z októbra 1974 (červená čiara), Banská Bystrica a premiestnená
povodňová značka zo stĺpa verejného osvetlenia pri železničnej stanici.
Odhad hladiny povodne z augusta 1813 (žltá čiara), (Pekárová, 2018)

Qmax [m 3s-1]

Červená čiara na obrázku 20 znázorňuje
výšku hladiny Hrona počas kulminácie
v Banskej Bystrici v roku 1974. Graf na
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obrázku 21 predstavuje odhad
historických povodňových prietokov
a merané hodnoty v rokoch 1931 – 2013.
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 Meraný rad maximálnych ročných prietokov Hronu v stanici Banská
Bystrica (1931 – 2013) a odhadnutý prietok počas historických
povodní. Najvyšší prietok bol odhadnutý v roku 1813
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22
 Povodňová značka na moste v Brehoch (Pekárová, 2018)
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POVODNE V POVODIACH
POPRADU A DUNAJCA
Povodie Popradu a Dunajca je
takmer bez možnosti ovplyvňovania
povodňových prietokov.
Najrozsiahlejšia povodeň bola
zaznamenaná v roku 1958 s prietokom
na úrovni 100-ročnej vody. Na prítoku
Popradu – na Ľubici – bol v roku
2010 zaznamenaný kulminačný
prietok 120 m3 s-1. V minulosti sa
pravdepodobne takýto prietok na tomto
toku vyskytol v roku 1845, teda pred
165 rokmi. V kronikách viacerých
miest a obcí pozdĺž toku rieky Poprad
(Poprad, Spišská Sobota, Kežmarok,
Podolínec, Stará Ľubovňa, Chmeľnica,
Plaveč, Mníšek nad Popradom)
možno nájsť zmienky o historických
povodniach.

23a
 Povodňová značka
na moste v Žiari
nad Hronom
(Pekárová. 2018) Ý

 Povodeň z októbra
1974 v Žiari nad
Hronom, fotografia
z kroniky rybárov) Ü

Napríklad v Kežmarku Baráthová (2011)
ako najničivejšie spomína povodne
z 24. 6. 1621, 12. 8. 1662, z roku 1700,
zo 6. 8. 1725 a 24. 8. 1813. Horváthová
(2003) udáva pre povodeň v roku 1662
dátum 6. august (podľa Notícií Bela
je to dátum povodne v roku 1725)
a udáva aj následné zemetrasenie dňa
9. 8. 1662, ktoré však nebolo potvrdené.
Je pozoruhodné, že v troch prípadoch
sa katastrofická povodeň na Poprade
vyskytla v mesiaci august (1662, 1725,
1813), za chladného daždivého leta,
v roku 1662 po mimoriadne teplej
zime, v roku 1813 po mimoriadne
studenej zime.

23b

Ako najničivejšia povodeň
za posledných 500 rokov sa udáva
opäť povodeň z augusta 1813.

23c
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Podľa Baráthovej (2011) Kežmarok zaliala
voda v noci z 24. na 25. augusta 1813.
Baráthová píše:
„voda údajne brala so sebou
celé domy, v jednom na povale
sa zachránilo päť ľudí, ale dom
vzápätí narazil na strom a všetci
sa utopili. V celom údolí Popradu
vzala voda so sebou mlyny,
mosty, cesty, takže nebolo
žiadne spojenie. Na „pamiatku“
výšky vody, ktorá dosahovala
2 metre, bola na rodnom dome
J. Buchholtza na Kušnierskej ul.
č. 1 (dom bol zbúraný, dnes je tam
parkovisko) namaľovaná čierna
čiara (obrázok 24).“
Informáciu o výške vody, ktorá
z rieky Poprad zaliala Kežmarok
v roku 1813, prebrala Baráthová
z rukopisu prof. Grosza o hasičoch,
ktorý sa nachádza v Kežmarskom
múzeu. Čiara bola zboku domu
v blízkosti dvier – na obrázku 24a.
Túto značku by bolo možné obnoviť
na vedľajšom dome. Hladina povodne
v roku 1813 vysoko prekročila povodeň
z júna 2010.
Výskyt najväčších povodní v mesiaci
august v horských oblastiach
Slovenska vyplýva z meteorologických
predpokladov: počas letných
mesiacov sa do atmosféry dostane
najviac vodných pár. V mesiacoch
máj – júl zrážky vypadnú v najvyšších
častiach horských povodí v podobe
snehu a nespôsobia okamžitý odtok
a povodeň.

 Dom rybárov v roku 2018 (Pekárová, 2018)
31

HISTORICKÉ POVODŇOVÉ ZNAČKY NA SLOVENSKU

POVODNE V POVODÍ
HORNÁDU, TORYSY
A HNILCA
V povodí Hornádu dochádza k záplavám
najmä po sútoku Hornádu s Torysou.
Povodne na hornom toku rieky Torysy
boli veľmi časté. Zachovali sa správy
o povodni z roku 1568 (Vysocký, 2005).
Veľká povodeň bola 24. augusta 1621,
ktorá vyčíňala tri dni. Ďalšia povodeň
bola v dňoch 16.–18. júla 1670. Známe
sú povodne z rokov 1673, 1716, 1724,
1748, 1764, 1813, 1837, 1846 a 1867.
V Toryse bol počas povodne v noci
z 24. na 25. 8. 1813 zničený kostol, kaštieľ
i veľká časť obce. Na pamiatku povodne
(a zemetrasenia) v roku 1813 bola
v novopostavenom kostole v Toryse
umiestnená nástenná maľba s textom
o zničení kostola a kaštieľa.

24a

Napriek vybudovaným vodným
dielam v povodí Hornádu je možnosť
ovplyvnenia kulminačných prietokov
v súčasnosti pomerne malá.

POVODŇOVÁ ZNAČKA
Z POVODNE 1813
V SMOLNÍKU
V Smolníku prvá zmienka o povodni
pochádza z roku 1421. Ďalšie zmienky
o povodni sú z 1. 5. 1700, z roku 1748,
1843, 10. 6. 1854, 10. 6. 1855, 26. 8. 1862.
V knihe od Rafaela Szabó – Záhrada
domova – na strane 43 – 45 sa píše:

24b
 Archívna fotografia rodného domu J. Buchholtza (24a)
a súčasný stav (24b), hladina povodne z roku 1813
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„22. augusta 1813 sa zmenilo pekné letné
počasie, nebo sa zamračilo, nasledoval
mierny a neskoršie hustý dážď. Pršalo

nepretržite. 24., t. j. na Bartolomeja, sa
Smolnícky potok zdvihol, avšak breh
ešte nedosiahol. Po 58 hodinovom
daždi sa 25. augusta ráno o piatej
hodine vylial potok a zatopil väčšiu časť
predmestia. Voda sa vovalila do vnútra
blízko stojacích domov. Keďže všetky
vedľajšie prítoky smerovali do potoka,
vzala voda všetky mosty a na brehoch
stojace domy a záhrady. Postihnutí
obyvatelia rýchlo utiekli bez toho, aby
si aspoň niečo zachránili zo svojho
majetku. Bolo to hrozné ráno. Nebo
bolo zamračené a tmavé a bolo počuť
len omamujúce hučanie prúdu vody,
obrovské dunenie násilne rúcaných
domov a srdcervúce zvuky žalujúcich
utečencov. Skazu dovŕšilo pretrhnutie
Uhornanského jazera a následný príval
obrovskej vlny vody, ktorý na svojej ceste
zmietol aj to málo, čo v údolí zostalo.
So stonaním a plačom si priali ľudia,
aby deň čím skôr skončil. Kulminácia
však zvýraznila hrôzu nešťastia. Mestské
mosty a mnoho budov už zmizlo, iné
boli práve odplavené, alebo im hrozilo
zvalenie. Na svojej širokej zvlnenej hladine
niesol mohutný prúd strechy, kopy sena,
posteľné prádlo, skrine, všelijaké stroje,
dosky a nespočítateľné množstvo dreva.
Toto divadlo pokračovalo nasledujúcu
noc a nasledujúci deň. Až 27. bolo
badať, že voda začala klesať. Voda bola
29. ešte vždy taká veľká, že sa nemohlo
dosiahnuť spojenie s druhou stranou
mesta. Vrchnosť na zmiernenie utrpenia
rozdeľovala chlieb a žemle chudobným.
Bolo dojímavé vidieť, ako sa ľuďom, ktorí
sa nachádzali na náprotivnom brehu
hádzali chlieb a potraviny prakom a títo
potom dychtivo zbierali hodené potraviny.
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1813 článok o katastrofickej povodni roku
1813 (spracoval I. Cziel podľa zápiskov
A. Starka). V závere článku je veľmi
zaujímavé porovnanie tejto povodne
s povodňou z augusta 1621, z toho
istého dátumu – dňa sv. Bartolomeja
(obrázok 26).

Boli to povodne z rokov 1860, 1875,
1879, 1885 a 1926. Počas povodne v roku
1926 voda vtekala do domov, pretiekla
cez izby a stajne. Keďže prišla náhle,
vyplavila i dobytok, ošípané, jarabice
i vysokú zver, ktorá nemala čas niekam
sa uchýliť.
V hornej časti Moravy povodeň v júli
1997 prekonala – čo do kulminácie

POVODŇOVÉ ZNAČKY
V POVODÍ MORAVY
Povodne na Morave pred výstavbou
povodňových hrádzí veľmi často
zaplavovali široké územia a ničili úrodu.
V kronike obce Gajary sa spomína
päť historických povodní – z ktorých
najväčšia bola v roku 1926 – a ktoré mali
katastrofálne následky na obyvateľstvo.

25
 Povodňová značka z 25. 08. 1813, v Smolníku (Miklánek, 2013)
Poškodených bolo 20 domov a skoro
celkom odplavených 51, po ktorých
nezostali žiadne stopy. Zostalo len bahno
na miestach, kde boli domy a záhrady.
Len málo ľuďom sa podarilo zachrániť
minimálnu časť majetku. Bane pritom
zaplavilo po prvý horizont. Ťažba rudy
sa takmer úplne zastavila. Hoci sa
postihnutým poskytlo drevo a stavebný
materiál, pokles ťažby mal za následok
nezamestnanosť a vysťahovalectvo do
iných krajín, a to do Srbska, Marmarošskej
Sihoti a neskôr aj do Ameriky.“
Na obrázku 25 je záber na vzácnu
povodňovú značku z roku 1813 v Smolníku.
V dvojmesačníku GELNIČAN, v čísle
7 – 8/2013 vyšiel pri príležitosti
200-stého výročia povodne z augusta
34

26

27
 Informácia o povodni z roku
1621 v dvojmesačníku
GELNIČAN, 7 – 8/2013

 Pamätník povodne z 12. 3 1941 v centre obce Záhorská Ves
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a objemu – všetky doteraz známe
povodne. Na slovenskom úseku Moravy
v Moravskom sv. Jáne však tomu tak
nebolo, a to z časti i v dôsledku vyliatia
vody a rozsiahlych záplav na moravskej
strane.
Na jar v roku 1941 kulminovala Morava
v Moravskom sv. Jáne pri prietoku
1 500 m3 s-1, pričom vlna trvala viac
ako tri mesiace. Jej objem bol takmer
2-krát väčší ako objem povodňovej vlny
v roku 1997. Počas tejto povodne bolo

napríklad v Záhorskej Vsi zničených
31 domov, čo pripomína pozoruhodný
pamätník v centre obce na Povodňovom
námestí (obrázok 27).
Na slovenskom úseku Moravy bola
druhá najvýznamnejšia jarná povodeň
z topenia sa snehu v roku 2006
(obrázok 28).
Pri zvýšení hladín Dunaja pri Devíne
býva zaplavované územie i pri ústí
Moravy do Dunaja. Takáto situácia

28
 Nová protipovodňová ochrana v obci Suchohrad, Morava,
značka po povodni z 4. 4. 2006 (Miklánek, 2011)

29

30

 Povodňová značka z 20 februára 1876 (20. Feber 1876)
na železničnom viadukte cez rieku Moravu (Pekárová, 2018)
36

 Povodňová značka z júla 1997 umiestnená na moravskej strane cestného
mosta cez rieku Moravu pri Holíči nad Moravou (Miklánek, 2017)
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ZÁVEROM

nastala i v roku 1876.
V dôsledku oteplenia
a po silných zrážkach,
ktoré začali v druhej
polovici februára 1876
vzrástla vodná hladina
Dunaja. Celý mesiac pršalo
až do polovice marca,
takže povodeň vzhľadom
na dlhú dobu mala veľký
objem a katastrofálne
následky. Z tejto povodne
na marcheggskom viadukte
nad riekou Morava pri
Devínskej Novej Vsi sa
zachovali až doposiaľ
zvyšky povodňovej značky
(obrázok 29).

Povodne sú a zostanú trvalou
súčasťou nášho života. Ich
výskyt v čase a priestore je
v značnej miere náhodný.
Tento fenomén trvalo púta
pozornosť ľudí. So zvyšujúcim
sa povedomím rastie i záujem
obyvateľov o dokumentáciu
a zachovanie pamiatky o týchto
extrémnych javoch. Je veľmi
pozitívne, že okrem oficiálnych
inštitúcií sa o túto problematiku
zaujímajú i rôzne občianske
združenia. Príkladom
z najnovšej doby je iniciatíva
Klubu priateľov histórie
Prievidze, ktorá iniciovala
osadenie troch informačných
tabuliek dokumentujúcich
výšku hladiny Handlovky
počas veľkej povodne
15. augusta 2010. Umiestnené
sú pod železničným mostom
v blízkosti rieky, na opornom
múriku na Ulici M. R. Štefánika
a na reštaurácii Sabbia
(obrázok 31).

Významná povodeň sa
na rieke Morave vyskytla
i v roku 1997. Svedectvom
o výške hladiny
na moravsko-slovenskom
úseku medzi Holíčom
nad Moravou a Hodonínom
je nová značka umiestnená
na moravskej strane
cestného mosta
spájajúceho obe mestá
(obrázok 30). Značka bola
osadená českým Povodím
Moravy, š.p., Brno.

31
 Povodňová značka z augusta 2010 v Prievidzi
na Štefánikovej ulici 35 (Mészáros Jakub, 2018)
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Každý takýto počin je
významným príspevkom
k zvyšovaniu historického
povedomia obyvateľov
príslušného regiónu
a k upevneniu pocitu
lokálneho patriotizmu
a spätosti so svojim mestom,
obcou, krajom. Bolo by veľmi
dobré, keby sa iniciátori
39

HISTORICKÉ POVODŇOVÉ ZNAČKY NA SLOVENSKU
osadzovania povodňových značiek
riadili technickou normou STN 752911
(752911) Vodné značky. Táto norma
stanovuje zásady zhotovovania
a spôsob osadzovania vodných značiek.
Zásady a pravidlá, podľa ktorých sa
postupuje pri zriaďovaní, kontrole
a ochrane vodných značiek sú uvedené
v informatívnej prílohe tejto normy.
Okrem tohto občianskeho významu
majú povodňové značky, najmä tie
historické, ale i súčasné napríklad
na tokoch a v lokalitách, ktoré nie sú
pokryté monitorovacou sieťou SHMÚ,
veľký odborný a vedecký význam.
Analýza písomných informácií je
príspevkom k rastúcemu množstvu
materiálu o pre-inštrumentálnych
povodniach v strednej a východnej
Európe. Pomáha nájsť veľkoplošné
udalosti, ktoré boli spôsobené
rovnakými poveternostnými vplyvmi
a overiť datovanie udalostí. Dlhodobé
záznamy o povodniach môžu znížiť
neistotu v hydrologických analýzach
a prispieť k zníženiu strát ľudských
životov a majetku. Niektoré historické
udalosti môžu byť použité ako analógia
veľmi dobre zdokumentovaných
nedávnych povodňových udalostí a sú
dôležité pre komplexné pochopenie
podobných minulých povodní.
Zahrnutím ďalších historických
povodňových prietokov sa spresňuje
odhad návrhových prietokov, preto je
potrebné neustále venovať pozornosť
vyhľadávaniu informácií o historických
povodniach.
Názory, že povodne sú negatívnym
následkom civilizačných aktivít, ktoré
40

poškodili prírodu, nemajú žiadnu
reálnu odbornú oporu v histórii vývoja
Zeme a ani v histórii ľudstva. Povodne
sú súčasťou kolobehu vody v prírode
a vyskytovali sa už stovky miliónov
rokov predtým, ako sa vyvinul človek.
Problémy ľudstva s povodňami začali až
potom, keď popri pozitívnych účinkoch,
aké mali napríklad povodne na Níle,
ktoré pomáhali zabezpečovať obživu
obyvateľstva v starovekom Egypte,
záplavy začali ohrozovať životy, zdravie
a majetok obyvateľstva žijúceho
pri vodných tokoch.

či sú určené charakteristiky stále platné
a či pre novo namerané vrcholové
prietoky vyhovujú aktuálnym pomerom
v povodiach. Človek svojou činnosťou
výrazne mení odtokové pomery
v krajine. Výstavba povodňových hrádzí

síce ochráni priľahlé územie, no môže
súčasne ohroziť územia nižšie na toku.
Preto treba plánovať pri vodných rokoch
územia bez výstavby, ktoré by bolo
možné v prípade potreby umelo zaplaviť
a znížiť tak vrchol povodňovej vlny.

Bolo by potrebné osadzovať povodňové
značky po každej povodni na budovy,
mosty, vodočty. V Rakúsku alebo
Taliansku možno nájsť aj 1000 rokov
staré značky po povodniach (obrázok
32). Ľudský život je krátky a bohužiaľ,
ľudská pamäť ešte kratšia. Po 100 rokoch
upadne aj tá najväčšia povodeň
do zabudnutia.
Kedy sa ďalšia povodeň vyskytne
v budúcnosti, to nám história nehovorí,
naznačuje však, ako často je jej výskyt
v krajine reálny. Zo štúdia výskytu
povodní sa dá predpokladať, že
skutočne veľká povodeň na našom
území sa vyskytne pravdepodobne
v mesiaci august. Meteorologická
situácia v máji v roku 2010 bola
podobná situácii v auguste v roku
1813. Vo vysokohorskej časti povodia
Váhu však v roku 2010 zrážky spadli
v podobe snehu, čím neprispeli k tvorbe
povodňovej vlny.
Určovanie N-ročných povodní je
nikdy nekončiaci proces. Je potrebné
v pravidelných intervaloch kontrolovať,

32
 Povodňové značky na Dunaji v Melku (Rakúsko) (Pekárová, 2014)
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FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA
A KRAJINNÉHOHISTORICKÉ
INŽINIERSTVA
POVODŇOVÉ ZNAČKY NA SLOVENSKU
SPU V NITRE
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
vznikla v roku 1995. Medzi prioritné oblasti činností
FZKI patrí veda a výskum, ktoré sú nevyhnutným
predpokladom naplnenia poslania v oblasti vzdelávania.
Fakulta
garantuje
výchovno-vzdelávací
proces
v akreditovaných študijných programoch na všetkých
troch
stupňoch
vysokoškolského
vzdelávania,
realizovaných kreditovým systémom ECTS.
Prioritne sa sústreďuje na vzdelávanie odborníkov
orientovaných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo,
vinohradníctvo a vinárstvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo,
na navrhovanie záhradných a parkových úprav, sadovnícko-architektonické návrhy verejných, vyhradených
a rekreačných priestorov, obnovu a údržbu zelene,
pozemkové úpravy, ochranu pôdy, vôd a ovzdušia,
odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Bakalárske študijné programy (Bc.):
S záhradníctvo,
S krajinné inžinierstvo,
S krajinná a záhradná architektúra,
S pozemkové úpravy a informačné systémy
v poľnohospodárstve.
Inžinierske študijné programy (Ing.):
S záhradníctvo,
S International Master of Horticulture Science,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra,
S biotechnika parkových a krajinných úprav.
Doktorandské študijné programy (PhD.):
S záhradníctvo,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra.
FZKI je súčasťou Centra excelentnosti pre integrovaný
manažment povodia v meniacich sa podmienkach
prostredia (CEIMP), ktoré sa špecializuje na oblasť
znižovania rizík zmeny klímy na životné prostredie
a možnosti proaktívnej adaptácie.
FZKI týmto projektom prispieva k zvyšovaniu environmentálneho povedomia a informovanosti laickej
i odbornej verejnosti o možnostiach zmierňovania
dopadov klimatickej zmeny v oblasti vodného
hospodárstva.
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PRIORITNÁ OS 2 – Operačný program Kvalita životného prostredia
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy,
Výzva OPKZP – PO2 – SC211 – 2018 - 42 v rámci investičnej priority 2.1 – Podpora
investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

NÁZOV PROJEKTU:
Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne
informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy
REALIZÁCIA:
11/2019 - 09/2020
MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU:
celé územie Slovenska
CIEĽ PROJEKTU:
objektívne informovať cieľovú skupinu o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy,
ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy.
Projekt zároveň rieši informovanosť cieľovej skupiny v rámci otázky adaptácie na tieto
mimoriadne udalosti.
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:
študenti stredných a vysokých škôl, pedagógovia, odborníci v dotknutých oblastiach
a široká verejnosť. Cieľová skupina nadobudne relevantné informácie týkajúce sa
dotknutej problematiky projektu.
V RÁMCI TEJTO AKTIVITY VYCHÁDZA DESAŤ NASLEDUJÚCICH BROŽÚR:
S Ochrana proti prírodným katastrofám na Slovensku v súvislosti s globálnou
zmenou klímy
S HISTORICKÉ POVODŇOVÉ ZNAČKY NA SLOVENSKU
S Povodne a ochrana pred nimi
S Voda v krajine
S Erózia pôdy, dôsledky na krajinu a protierózna ochrana
S Sucho
S Klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny
S Nové techniky zavlažovania verejnej zelene v mestských sídlach na zmiernenie
extrémov klímy
S Vodné toky v 21. storočí
S Horúčavy
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Tulipánová 7, 949 76 Nitra
www.fzki.uniag.sk
www.vonavestudium.sk
dekfzki@uniag.sk
www.instagram.com/fzki.spu
www.facebook.com/FZKISPUNitra/
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