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Hladina
Povodeň
je prírodnýa jav,
pri ktorom
Fakulta
záhradníctva
krajinného
inžinierstva
(FZKI) toku postupne stúpa
niekoľko
voda
dočasne
zaplaví
územie,
vznikla v roku 1995. Medzi prioritné oblasti činností dní, kým opustí koryto
FZKI
veda nie
a výskum,
sú nevyhnutným
alebo stúpa náhle v priebehu
ktorépatrí
zvyčajne
je zaliatektoré
vodou.
predpokladom
naplnenia
poslania
niekoľkých minút až hodiny.
Povodeň je, keď
objem
vody 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.

„PARADOXOM JE,
ŽE AJ POČAS POVODNE
JE MOŽNÉ ZAHYNÚŤ OD SMÄDU.“
(André Maurois)
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Doktorandské študijné programy (PhD.):
S záhradníctvo,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra.
FZKI je súčasťou Centra excelentnosti pre integrovaný
 Povodeň povodia
v Starej Ľubovni
(Kaleta,sa
2010)
manažment
v meniacich
podmienkach
prostredia (CEIMP), ktoré sa špecializuje na oblasť
znižovania
rizík zmeny
klímytoku
na ježivotné prostredie
Povodne sú stálou súčasťou
stúpne natoľko,
že koryto
a nepostačujúce
možnosti proaktívnej
adaptácie.
kolobehu vody v prírode, pričom sú
a dôjde k vyliatiu

hydrologickým javom,
vody
z neho
do okolitého
prostredia.
FZKI
týmto
projektom
prispieva
k zvyšovaniu extrémnym
environmentálneho povedomia a informovanosti laickej
i odbornej verejnosti o možnostiach zmierňovania
dopadov klimatickej zmeny v oblasti vodného
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hospodárstva.
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ktorý sa vyskytoval v minulosti, vyskytuje
sa v súčasnosti a bude sa vyskytovať aj
v budúcnosti. Vzniku povodní sa nedá
zabrániť, rovnako ako sa nedá zabrániť vzniku
vetra alebo dažďa.
Je potrebné si uvedomiť, že povodne môžu
byť pre nás aj prínosné. Najmä v minulosti
ľudia využívali pravidelne zaplavované
územia pre ich úrodné pôdy a dostatočné
množstvo vody. Povodeň totiž okrem vody
prinášala aj potrebné živiny. V súčasnosti sa
skôr stretávame s negatívnymi
vplyvmi povodní pre krajinu a človeka.

 Povodeň v Starej Ľubovni (Kaleta, 2010)
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Povodeň vzniká v dôsledku:
T zväčšenia prietoku vody vo vodnom
toku – v koryte vodného toku je viac
vody ako je kapacita koryta;
T vzniku prekážky vo vodnom toku,
na brehu vodného toku alebo na
objekte (napríklad na moste) –
zabránenie prietoku vody v koryte
kvôli nánosom, ľadovým kryhám,
naplavenému drevu a pod.;
T dlhotrvajúcich zrážok alebo intenzívnych
zrážok, topenia sa snehu
alebo súčasného výskytu
týchto javov;
T prítoku vody zo zrážok alebo prítoku vody
z topiaceho sa snehu po povrchu z okolia;
T stúpnutia hladiny podzemnej vody
nad povrch následkom dlhotrvajúceho
vysokého vodného stavu v priľahlom
vodnom toku alebo následkom
dlhotrvajúcich zrážok;
T poruchy alebo havárie na vodnej
stavbe – napríklad pretrhnutie hrádze.
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TYPY POVODNÍ
Každá povodeň má svoje špecifické
rysy, parametre, podmienky
vzniku, priebeh, je jedinečná
a neopakovateľná. Avšak, môžeme
nájsť typické rysy niektorých druhov
povodní:
S letné povodne – spôsobené
dlhotrvajúcimi zrážkami
s veľkou intenzitou s vysokými
úhrnmi prejavujúce sa
výraznými dôsledkami
na stredných a väčších
vodných tokoch;
S prívalové (bleskové) povodne –
spôsobené krátkodobými
zrážkami s veľkou intenzitou,
predstavujú lokálne ohrozenie,
ktorého výskyt je možný na
celom území štátu s možnými
katastrofálnymi dôsledkami
na menších vodných tokoch
odvodňujúcich najmä
sklonité územie; závažnosť
ohrozenia zväčšuje problém
presnejších predpovedí týchto
udalostí, objavujú sa s malým
upozornením a trvajú krátko;
S zimné a jarné povodne –
spôsobené rýchlym topením
snehu, často v kombinácii
s dažďovými zrážkami;
tieto povodne zasahujú
najčastejšie podhorské vodné
toky a pri rozsiahlejšom
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oteplení v kombinácii
s dažďom zasahujú aj veľké
nížinne vodné toky;
S povodne spôsobené
ľadovými javmi na vodných
tokoch v zimnom období
spôsobené ľadovými
zátarasami a zápchami, ktoré
môžu vzniknúť na vodných
tokoch všetkých kategórií;
intenzitu povodne určujú
kombinácie miestnych
podmienok v korytách vodného
toku a výskytu príčinných
meteorologických javov (dlhé
mrazivé obdobie striedané
teplotnými inverziami alebo
prudkým oteplením);
S zvláštne povodne – povodne
spôsobené umelými vplyvmi,
t. j. situáciami, ktoré môžu
nastať pri stavbe alebo
prevádzke vodného diela,
pri narušení vzdúvajúceho
telesa, pri poruche hradiacich
konštrukcií výpustných
zariadení alebo pri riešení
kritických situácií z hľadiska
bezpečnosti vodných diel;
S regionálne povodne –
vyvolané dlhotrvajúcimi
zrážkami na rozsiahlom území
alebo topiacim sa snehom
v povodiach, zasahujú
veľké územné celky, majú
dostatočnú intenzitu a trvajú
viac hodín alebo dní.

 Použitie vriec s pieskom a kameňa na odklonenie
povrchového odtoku od rodinných domov (Kaleta, 2010)
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FAKTORY VZNIKU
POVODNÍ
Príroda nemôže za to, že povodne
spoločnosti škodia, ale ľudia si to
spôsobili sami tým, že vode
odtekajúcej z povodia vo vodných
tokoch alebo po povrchu terénu
zobrali potrebný priestor
a nerozumne sa jej postavili do cesty.
Na vznik povodní má vplyv niekoľko
faktorov, ktorých kombinácia určuje
či a v akej miere bude dané územie
postihnuté povodňou. V niektorých
prípadoch závažnosť záplav a druhy
škôd sú priamym výsledkom
činnosti človeka v krajine.
POVODNE VZNIKAJÚ V PODSTATE
Z TROCH DÔVODOV –
nedostatočná kapacita koryta
VNÚTORNÉ VODY – vody na
území, z ktorého nemôžu voľne
odtekať, a tak vytvárajú povodne,
napríklad ohrádzované územia,
rozsiahle nížiny

vodného toku, vnútorné vody
a zvýšenie hladiny podzemnej vody
nad povrch terénu.
Medzi ďalšie najvýznamnejšie
faktory patria:
T intenzita a trvanie dažďových
zrážok, resp. intenzita topenia
snehu alebo kombinácia
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dažďa a topenia snehu, časové
a priestorové rozdelenie zrážok;
T zastavané plochy a inžinierske
stavby – poľné, lesné a štátne
cesty urýchľujúce povrchový
odtok vody, mosty a priepusty,
železnice, komplexy budov;
T vodná kapacita pôd
v zasiahnutom území
a aktuálna vlhkosť pôdy
v dobe výskytu zrážky (hĺbka
PÔDNE HYDROLIMITY –
špecifické hraničné hodnoty
stavu vlhkosti pôdy, na základe
ktorých vieme zistiť napríklad
aký objem vody môže byť
v pôde akumulovaný, prípadne
či ju rastliny vedia ešte využiť
pre seba

porasty, nánosy na dne
stavby a skládky odpadov,
z predchádzajúcich povodní
poľnohospodárske stroje,
a vodnej erózie, poškodené
dočasné budovy a sklady
opevnenia a objekty v toku;
na miestach, ktoré môžu byť
zaplavené
T nesprávne
INUNDAČNÉ ÚZEMIE –
a odnesený
navrhnuté vodné
záplavové územie, ktoré je počas
materiál
a infraštruktúrne
povodne zaplavené, pričom
môže
stavby – hate,
zvyčajne plánovane vyčlenené
spôsobiť
odberné miesta,
na zaplavenie, napríklad lúka
zatarasenie
križovania
vedľa vodného toku
vodného toku;
vodovodu alebo
chýbajúce
plynovodu
T
s vodným tokom,
preventívne
mosty a priepusty, vyústenie
protipovodňové kontroly
odvodňovacích priekop a pod.;
a údržba plôch v inundačnom
území;
T skladovanie nevhodných
materiálov v inundačnom
T nedostatok financií
území – drevo, stavebné
na odstránenie zistených
materiály, seno, slama, čierne
nedostatkov a škôd.
povrch pôdy

pôdy, priepustnosť pôdy
a pôdne hydrolimity);
T spôsob využívania
poľnohospodárskych
plôch – osevné postupy,
protierózne opatrenia,
medziplodiny s ochranným
účelom (napríklad zatrávnenie
riadkov vo viniciach);
T hustota a kapacita riečnej
siete, hydromorfologické
vlastnosti tokov, retenčná
kapacita vôd v území, vodné
nádrže a poldre v území;
T stav a údržba tokov – nevhodné
a neudržované brehové

drenáž

geológia

reliéf

veľkosť povodia

POVODEŇ

vegetácia

manžment povodia

zrážky

využívanie krajiny
tvar povodia
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OCHRANA PRED
POVODŇAMI
Ochranou pred povodňami
rozumieme súbor činností,
ktoré sú zamerané na zníženie
rizika vzniku povodne na
povodňami ohrozovanom území,
na predchádzanie záplavám

spôsobovanými povodňami
a na zmierňovanie nepriaznivých
následkov povodní na ľudské
zdravie, životné prostredie, kultúrne
dedičstvo a na hospodársku
činnosť. Opatrenia na ochranu
pred povodňami sa vykonávajú
preventívne, v čase nebezpečenstva
povodne, počas povodne a po
povodni. Každý z nás je povinný
vykonať opatrenia umožňujúce

 Ochranná hrádza v Starej Ľubovni (Kaletová, 2019)
 Ochranná hrádza na rieke Nitra pri obci Oponice (Kaletová, 2015)
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plynulý a neškodný odtok vody na
pozemkoch, stavbách, objektoch
a zariadeniach, ktoré má vo
vlastníctve, v správe alebo v užívaní.
V praxi pri riešení
ochrany pred
povodňami vychádzame
z predpokladu, že
100-percentná ochrana
neexistuje a ku škodám
môže prísť vždy. Treba si
tiež uvedomiť, že ľudia
môžu povodňové škody
zmenšiť, ale aj významne
zhoršiť. To závisí od
ich informovanosti,
zodpovednosti
a dostupného vybavenia.
Z toho dôvodu sa snažíme
vhodnými opatreniami
zmierňovať nebezpečný
priebeh a nepriaznivé
následky povodní.
Historické centrá
miest sú takmer všade
postavené dostatočne
vysoko nad povodňovými
hladinami, pretože ich
stavitelia veľmi dobre
poznali nebezpečenstvá
povodní a vedeli, že
najúčinnejším spôsobom
protipovodňovej ochrany
je povodniam ustúpiť.

a modelovanie povodne
pomocou softvéru,
2. technické protipovodňové
opatrenia – hate, poldre,
nádrže, ochranné hrádze,

3. zadržanie vody v území –
spomalenie odtoku
úpravou korýt – viac
oblúkov, stupňovanie dna,
vytvorenie plôch, ktoré môžu
byť zaplavené, zvýšenie
vsakovania vody do pôdy
(pokrývanie, hlboká orba...),
drsnosti povrchu pôdy, čím
spomalíme tečúcu vodu
(napríklad kosenie lúk, brehov
vodných tokov), opatrenie
v zastavanom území –
riešenie stokových sietí a pod.,
4. ľudský faktor – určenie
reálne zodpovedných
ľudí za činnosti, obnova
dokumentácie, školenie
pracovníkov, pravidelné
prehliadky územia a stanovenie
úloh po vzniku kritického
stavu. Do tejto oblasti patrí
aj starostlivosť štátu, kde
zaraďujeme vedu a výskum,
legislatívu, technické normy,
podporné organizácie
a finančné podmienky pre
preventívne opatrenia.
Obrazne povedané, každá
povodeň najviac potrestá tých,
čo nie sú pripravení.

 Suchá nádrž (polder) pri obci Chmeľnica (Kaletová, 2019)

Moderná protipovodňová
ochrana je postavená na štyroch
pilieroch:
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1. protipovodňová ochrana
v území – zastavanosť územia
(množstvo a lokalita, kde sú
budovy postavené) a činnosti
v území (poľnohospodárstvo,

lesy, pastva dobytku),
organizácia povodňovej
ochrany, analýza rizika

mobilné zariadenia
a vrecia s pieskom
využívané v čase povodne,

Pre zvýšenie povedomia
verejnosti o územiach
ohrozených povodňami boli
vytvorené mapy povodňového
ohrozenia a mapy
povodňového rizika.
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PREDPOVEDANIE
POVODNÍ
Predpovedanie povodní úzko
nadväzuje na predpoveď počasia,
teda na predpoveď zrážok.
Okrem predpovede zrážok sa
do úvahy berú aj ďalšie parametre
o aktuálnom stave podmienok
v povodí.
Iná situácia je pri predpovedaní
prívalových povodní. Aj keď
poznáme meteorologickú
predpoveď, je veľmi problematické
a neisté určiť presné miesto, kde
sa prívalový dážď môže vyskytnúť,
akú bude mať intenzitu a aké
trvanie. Keďže ide o relatívne malé
plochy, ktoré takéto dažde zasiahnu,
spravidla nám ani „po udalosti“
bodové merania zrážok nepomôžu
určiť množstvo spadnutých
zrážok. V tomto smere je jediným
východiskom plošné sledovanie
zrážok, napríklad pomocou radarov.

 Priestor na zachytenie vody počas povodne
vytvorený prehrádzkou (Kaletová, 2015)
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Pre zlepšenie varovania
obyvateľstva a predpovedania
povodňových situácií má Slovenský
hydrometeorologický ústav
vybudovaný povodňový varovný
a predpovedný systém Slovenska
POVAPSYS.

STUPNE
POVODŇOVEJ
AKTIVITY
Stupne povodňovej aktivity
charakterizujú mieru
nebezpečenstva povodne, ktorá
je stanovená pre vybrané výšky
hladiny vody alebo prietokmi
vo vodných tokoch a na
vodnýach stavbách pri povodňovej
situácii. Pre každý vodný tok
a riešený bod sú tieto hodnoty
jedinečné.
Rozoznávame TRI STUPNE
POVODŇOVEJ AKTIVITY, pričom
jednoducho povedané I. STUPEŇ
povodňovej aktivity NASTÁVA,
ale II. a III. STUPEŇ VYHLASUJÚ
príslušné orgány (napríklad
starosta alebo minister životného
prostredia).
V praxi môže nastať situácia
(nebezpečenstvo ohrozenia
ľudského zdravia, zaplavenia územia
a vzniku povodňových škôd),
že je rovno vyhlásený III. stupeň
povodňovej aktivity bez vyhlásenia
II. stupňa.
Na internetovej stránke
Slovenského
hydrometeorologického ústavu
v Bratislave môžeme sledovať
aktuálne výšky hladiny vody
15
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vo vybraných profiloch vodných
tokov a k nim prislúchajúce stupne
povodňovej aktivity.

2. získavanie a vyhodnocovanie
informácií potrebných
na riadenie a vykonávanie
opatrení na ochranu
pred povodňami;
3. vykonávanie hliadkovej
služby, povodňových
zabezpečovacích prác
a povodňových záchranných
prác a v prípade potreby
aj ďalších zásahov.
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V čase povodňovej situácie je
potrebné riešiť plnenie troch
základných skupín úloh:
1. vykonávanie predpovednej
povodňovej služby,
hlásnej povodňovej služby
a varovanie obyvateľstva;

3. SPA
2. SPA
1. SPA

 Stupne povodňovej aktivity (SPA) (upravené autorkou podľa SVP, š.p. a SHMÚ)
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 Neoceniteľná pomoc vojakov počas povodňových situácií (Kaleta, 2010)
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VAROVANIE
OBYVATEĽSTVA
Osoba, ktorá zistí nebezpečenstvo
povodne alebo povodeň, je povinná
to ihneď ohlásiť na číslo tiesňového
volania 112. Koordinačné stredisko
integrovaného záchranného
systému informáciu o povodňovej
situácii bezodkladne oznámi orgánu
ochrany pred povodňami, obci
ohrozenej povodňou a správcovi
vodného toku.
Obyvateľstvo pred ohrozením
povodňou môžeme varovať:

1. sirénou –
S kolísavý tón trvajúci
2 minúty – varovný
signál v prípade
ohrozenia a pri vzniku
mimoriadnej udalosti,
S stály tón trvajúci 6 minút –
varovný signál v prípade
ohrozenia povodňou,
S stály tón trvajúci 2 minúty –
koniec ohrozenia;
2. oznamovacími prostriedkami –
rozhlas a televízia;
3. ďalšími prostriedkami –
miestne rozhlasy,
pojazdné vozy, mobilné
megafóny, hasiči a pod.
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„PARADOXOM JE,
Slovenský
podnik, š.p.: https://www.svp.sk/sk/uvodna-stranka/
ŽE AJvodohospodársky
POČAS POVODNE
povodne/
JE MOŽNÉ
ZAHYNÚŤ
OD SMÄDU.
“
Slovenský
hydrometeorologický
ústav v Bratislave:
http://www.shmu.sk/
sk/?page=1&id=hydro_vod_all

(André Maurois)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva https://www.ruvzke.sk/sk/povoden-zaplava
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FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA
A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
SPU V NITRE

POVODNE
a ochrana pred nimi

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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