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1. ÚVOD

Dňa 26. novembra 2007 nadobudla účinnosť smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík (ďalej len 
„smernica 2007/60/ES“). [193]

Účelom tejto smernice je v Európskej únii ustanoviť spoločný rámec na hodnotenie 
a manažment povodňových rizík, ktorého cieľom je znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na 
ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť. Smernica 
2007/60/ES ukladá členským štátom Európskej únie vykonávanie činností, ktoré sa budú 
permanentne prehodnocovať a podľa objektívnych potrieb následne aktualizovať:

1. Na území každého štátu vykonať najneskôr do 22. decembra 20111) predbežné hodnotenie 
povodňového rizika s cieľom určiť oblasti, v ktorých existujú potenciálne významné 
povodňové riziká alebo možno predpokladať ich pravdepodobný výskyt.

2. Pre oblasti, v ktorých bola identifikovaná existencia významných povodňových rizík 
a oblasti, v ktorých možno predpokladať ich pravdepodobný výskyt, najneskôr do 
22. decembra 2013 vyhotoviť:

a) mapy povodňového ohrozenia, ktoré zobrazia rozsah záplav územia povodňami
s rôznymi dobami opakovania,

b) mapy povodňového rizika, ktoré znázornia pravdepodobné následky povodní 
zobrazených na mapách povodňového ohrozenia na obyvateľstvo, hospodárske aktivity, 
kultúrne dedičstvo a životné prostredie.

3. Pre oblasti, v ktorých boli identifikované existujúce alebo potenciálne povodňové riziká, na 
základe vyhodnotenia informácií získaných z predbežného hodnotenia povodňového rizika, 
máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika stanoviť vhodné ciele 
manažmentu povodňových rizík a najneskôr do 22. decembra 2015 vypracovať plány 
manažmentu povodňových rizík, ktoré budú obsahovať konkrétne opatrenia na zníženie 
nepriaznivých dôsledkov povodní zoradené podľa poradia naliehavosti ich realizácie.

Ochrana pred povodňami je nekonečný proces, čo sa predpokladá priamo v smernici 
2007/60/ES, ktorá ustanovuje, že predbežné hodnotenie povodňového rizika, povodňové 
mapy a plány manažmentu povodňových rizík sa musia pravidelne každých šesť rokov 
prehodnocovať a podľa potrieb aktualizovať2). Len takto možno dosiahnuť, aby sa systémy 
ochrany pred povodňami priebežne zdokonaľovali podľa aktuálnych poznatkov o vývoji 
reálnych povodňových rizík.

Časový harmonogram implementácie smernice 2007/60/ES je synchronizovaný 
s postupom implementácie Rámcovej smernice o vode (ďalej len „smernica
2000/60/ES“) [190], čím sa vytvoril dôležitý priestor na permanentné zdokonaľovanie 

                                                
1) Termíny v smernici 2007/60/ES sa odvíjajú od termínu nadobudnutia účinnosti smernice 2000/60/ES 

Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia 
spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Rámcová smernica o vode). Smernica 2000/60/ES nadobudla 
účinnosť 22. decembra 2000, čo je deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2) Výnimkou zo šesťročného cyklu je prvé prehodnotenie a prípadná aktualizácia predbežného hodnotenia 
povodňového rizika, ktoré budú podľa kapitoly VIII, článku 14 ods. 1 smernice 2007/60/ES a § 5 ods. 9 
písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vykonané do 22. decembra 2018, čo je sedem rokov 
od dokončenia prvého predbežného hodnotenia povodňového rizika. V pôvodnom návrhu textu smernice 
vypracovaného Európskou Komisiou bol termín dokončenia prvého predbežného povodňového rizika 
najneskôr tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti smernice. Počas prvého čítania návrhu smernice bol 
termín po dohode členských štátov v Rade upravený na 12. decembra 2012 a posunutie tohto termínu o rok 
skôr je výsledkom kompromisu Európskeho parlamentu, Rady a Komisie prijatého v priebehu druhého čítania 
návrhu smernice.
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nástrojov integrovaného manažmentu povodí, ktorého organickou súčasťou je aj manažment 
povodňových rizík. Kapitola V. čl. 9 ods. 2 smernice 2007/60/ES ukladá, aby sa vypracovanie 
prvých plánov manažmentu povodňového rizika a ich následné aktualizácie uskutočňovali 
koordinovane s aktualizáciami plánov manažmentu povodí podľa čl. 13 ods. 7 smernice 
2000/60/ES, pričom sa plány manažmentu povodňových rizík môžu začleniť do plánov 
manažmentu povodí.

Smernica 2007/60/ES bola transponovaná do sústavy právnych predpisov Slovenskej 
republiky zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon 
č. 7/2010 Z. z.“) [267], ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2010. Slovensko pri transpozícii 
cieľavedome nevyužilo možnosť ponúknutú smernicou 2007/60/ES nezačleňovať plány
manažmentu povodňových rizík do plánov manažmentu povodí, ale § 9 ods. 4 zákona 
č. 7/2010 Z. z. priamo ustanovuje, že prvý plán manažmentu povodňového rizika a jeho 
aktualizácie sa po schválení Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky stávajú
súčasťou plánu manažmentu príslušného čiastkového povodia v danom správnom území
povodia. Takáto právna úprava ustanovuje povinnosť v každom čiastkovom povodí na 
Slovensku bez výnimky úzko koordinovať plánovanie manažmentu povodňových rizík 
s plánovaním manažmentu povodí.

1.1. Povodeň a povodňové riziko

Smernica 2007/60/ES obsahuje definíciu pojmu povodeň, ktorá je výsledkom určitého 
rozumného kompromisu členských štátov Európskej únie. Pri posudzovaní obsahu definície 
treba vychádzať zo skutočnosti, že naprieč Európou sú značne rozdielne prírodné podmienky, 
príčiny vzniku povodní, ich samotný priebeh a tiež následky. Z toho dôvodu prevážila snaha 
v definícii pojmu povodeň charakterizovať všeobecné, spoločné znaky povodní a vyhnúť sa 
menej významným podrobnostiam, ktoré by mohli komplikovať implementáciu smernice 
2007/60/ES. V kapitole I čl. 2 ods. 1 smernice 2007/60/ES je pojem povodeň definovaný ako 
dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou, pričom súčasťou definície je 
tiež bližšia špecifikácia príčin zaplavenia územia, ktorými sú povodne spôsobené [193]:

a) riekami a horskými bystrinami,

b) občasnými vodnými tokmi v oblasti Stredozemného mora,

c) zaplavením pobrežných oblastí z mora,

ale nemusia sem patriť povodne spôsobené kanalizačnými systémami. Podľa definície 
v smernici 2007/60/ES sú pre povodeň charakteristické tri základné znaky:

1. Povodeň musí zaplaviť územie, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou.

2. Povodeň zvyčajne spôsobuje voda vyliata z vodných útvarov, z riek, bystrín, občasných 
vodných tokov alebo z mora.

3. Zaplavenie územia spôsobené poruchou technického zariadenia, pričom v smernici 
2007/60/ES sú konkrétne uvedené kanalizačné systémy, sa môže, ale nemusí považovať za 
povodeň.

Jednou zo základných politických zásad, na ktorých je budovaná Európska únia, je 
zásada subsidiarity3) [179]. Konkrétna aplikácia tejto zásady na definíciu pojmu povodeň 

                                                
3) Zmluva o Európskej únii (neoficiálne nazývaná aj Maastrichtská zmluva) v článku 5 ustanovuje, že podľa 

zásady subsidiarity koná Európska únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci len v takom 
rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty Európskej únie uspokojivo 
dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov 
navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Európskej únie. Inštitúcie Európskej únie 
uplatňujú zásadu subsidiarity v súlade s Protokolom o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality. 
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umožňuje každému členskému štátu Európskej únie, aby pri zachovaní základných atribútov 
obsiahnutých v spoločnej definícii ustanovenej smernicou 2007/60/ES, mohol prispôsobiť 
obsah pojmu špecifickým podmienkam na vlastnom území. Charakter príčin a priebehu 
povodní, prírodné podmienky na Slovensku a systém organizácie a vykonávania 
povodňových zabezpečovacích a povodňových záchranných prác vytvorený na základe 
využitia dlhoročných praktických skúseností, vyžadovali v slovenskom právnom predpise,
oproti textu smernice 2007/60/ES, presnejšiu definíciu pojmu povodeň. Zákon č. 7/2010 Z. z.
v § 2 ods. 1, rovnako ako smernica 2007/60/ES, charakterizuje povodeň ako dočasné 
zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaplavené vodou. Na rozdiel od smernice
2007/60/ES však zákon č. 7/2010 Z. z. podrobnejšie opisuje príčiny záplav, ktoré sa považujú 
za povodeň, pričom zaplavenie územia spôsobuje alebo spôsobujú:

1. prechodné výrazné zvýšenie hladiny vodného toku:

pri zväčšení prietoku vody (§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2010 Z. z.),

a) v dôsledku chodu ľadov, vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo vytvorenia 
iných prekážok v koryte vodného toku, na mostoch a iných objektoch križujúcich vodný 
tok (§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z.),

b) po poruche alebo havárii na vodnej stavbe (§ 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 7/2010 Z. z.),

2. povrchový odtok:

a) následkom intenzívnych zrážok alebo hromadenia sa vody z topiaceho sa snehu (§ 2 
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2010 Z. z.),

b) vytvorením prekážok odtoku vody na území (§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z.),

3. vnútorné vody:

a) pri dočasne zamedzenom prirodzenom odtoku vody zo zrážok alebo topenia snehu do 
recipientu (§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z.),

b) vystúpením hladiny podzemnej vody nad povrch terénu chráneného územia, ktoré 
spôsobil dlhotrvajúci vysoký vodný stav vo vodnom toku (§ 2 ods. 1 písm. e) zákona 
č. 7/2010 Z. z.).

Zákon č. 7/2010 Z. z. v § 2 ods. 1 teda definuje povodeň ako dočasné zaplavenie 
zvyčajne nezaplaveného územia v dôsledku pôsobenia prírodných činiteľov, ktorými sú
najmä zrážky a následné zväčšenie množstva vody odtekajúcej z povodia, topenie sa snehu, 
zátarasy vytvorené ľadovými kryhami, ľadové zápchy a rôzne prekážky obmedzujúce plynulý 
odtok vody, pričom je jedno, či sa prekážky brániace odtoku vody vytvorili v koryte vodného 
toku alebo na povrchu územia, ďalej sem patrí vystúpenie hladiny podzemnej vody nad 
povrch terénu a pod. Jedinou príčinou povodne, ktorú môže spôsobiť zlyhanie technického 
zariadenia, je porucha na vodnej stavbe, pričom záplavu územia musí spôsobiť voda, ktorá sa 
vyliala z koryta vodného toku. To znamená, že podľa zákona č. 7/2010 Z. z. za povodeň 
nemožno považovať zaplavenie územia ako následok poruchy vodovodného potrubia alebo
upchania stoky. V takomto prípade ide o záplavu spôsobenú odchýlkou od ustáleného 
prevádzkového stavu, čo je už mimoriadna udalosť v súlade s § 3 ods. 2 písm. b) zákona 
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva [268].

Z definície pojmu povodeň v smernici 2007/60/ES a zákone č. 7/2010 Z. z. tiež 
jednoznačne vyplýva, že do predbežného hodnotenia povodňového rizika nemožno zahrnúť 
zistené riziko možnosti havárie vodnej stavby a následne v pláne manažmentu povodňových 
rizík pripravovať odstránenie havarijného stavu. Ak je na vodnej stavbe známa porucha 

                                                                                                                                                        
Národné parlamenty zabezpečujú dodržiavanie zásady subsidiarity v súlade s postupom ustanoveným 
v uvedenom protokole. Princíp subsidiarity prevzala v článku I-11, ods. 3 aj Zmluva o ústave pre Európu.
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ohrozujúca jej bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky4), tak ju treba odstrániť čo najskôr, 
bez čakania na zaradenie opravy stavby alebo jej súčasti do plánu manažmentu povodňových 
rizík, ktorého realizácia bude podľa poradia naliehavosti rozložená na obdobie šesť rokov.

Všeobecne je v teórii bezpečnostného manažmentu riziko definované ako vyjadrenie
miery ohrozenia podľa určitých pravidiel, pričom riziko je kombinácia pravdepodobnosti 
výskytu nebezpečných javov, procesov alebo udalostí a ich negatívnych následkov. Analýza 
rizík je odborný pracovný postup, v ktorom sa identifikujú jednotlivé pravdepodobné riziká, 
určuje sa ich rozsah a skúmajú sa okolnosti ich výskytu vo vzťahu k možnostiam vzniku 
nepriaznivých následkov. Atribúty rizika sa vyhodnocujú s cieľom určiť:

1. pravdepodobnosť, že sa riziko vyskytne,

2. následok, ktorý by mohol nastať v prípade, ak sa riziko reálne prejaví.

Na analýzu a hodnotenie rizík existuje viacero podrobne teoreticky rozpracovaných 
metód, ktoré podľa možno aplikovaného metodického prístupu rozdeliť na dve základné 
skupiny [276]:

a) kvalitatívny prístup, ktorý spočíva v popisnom hodnotení rizík, pričom výsledky možno 
hodnotiť stupnicou, vzájomným porovnávaním rizík s ohľadom na vážnosť následkov 
alebo iným vhodným spôsobom,

b) kvantitatívny prístup, ktorý spočíva v matematickom vyjadrení rizík podľa analýzy 
pravdepodobnosti výskytu krízových javov, spôsobov a intenzity ich pôsobenia a možných 
následkov.

Smernica 2007/60/ES v kapitole I čl. 2 ods. 2 a zákon č. 7/2010 Z. z. v § 2 ods. 4 
zhodne definujú povodňové riziko ako kombináciu pravdepodobnosti výskytu povodne a jej 
potenciálnych nepriaznivých dôsledkov na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne 
dedičstvo a hospodársku činnosť. Podľa kapitoly II čl. 4 ods. 2 smernice 2007/60/ES sa 
predbežné hodnotenie povodňového rizika vykonáva tak, aby poskytlo hodnotenie 
potenciálneho rizika, pričom je hodnotenie založené na informáciách, ktoré sú dostupné alebo 
ich možno ľahko získať, ako sú záznamy a štúdie dlhodobého rozvoja, najmä vplyv 
klimatických zmien na výskyt povodní. V zmysle uvedených podmienok smernica 
2007/60/ES a zákon č. 7/2010 Z. z. neustanovujú kvantitatívny prístup, ale naopak, položením 
dôrazu na záznamy a štúdie implicitne predpokladajú aplikáciu popisného, kvalitatívneho 
prístupu k predbežnému hodnoteniu povodňového rizika.

Zákon č. 7/2010 Z. z. v § 5 ods. 1, oproti smernici 2007/60/ES, k podkladom na 
predbežné hodnotenie povodňového rizika priraďuje aj územnoplánovaciu dokumentáciu, 
ktorej úlohou je komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie 
územia [269]. Uvedené ustanovenie zákona č. 7/2010 Z. z. vychádza zo skutočnosti, že 
najjednoduchším a najlacnejším preventívnym opatrením je nepostaviť sa povodniam do 
cesty a ponechať vode voľný priestor na neškodný odtok. Naplneniu uvedeného cieľa by mal 
napomáhať najmä inštitút inundačného územia, ktorý je už dlhší čas, ale doteraz bez 
významnejších efektov zavedený v právnom systéme Slovenskej republiky5) a vyžaduje 
určenie rozsahu inundačného územia pri vyhotovovaní, zmenách alebo dopĺňaní 
územnoplánovacej dokumentácie regiónov, obcí alebo zón 6).

                                                
4) V Slovenskej republike je už desaťročia zavedený systém odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad 

vodnými stavbami (TBD). Súčasťou TBD je prepracovaný systém hodnotenia rizika vytvoreného jednotlivými 
typmi vodných stavieb, z ktorého sa na základe ich kategorizácie odvíjajú povinnosti stavebníkov 
a prevádzkovateľov od projekčnej prípravy vodnej stavby, cez jej výstavbu a zabudovanie príslušných 
meracích zariadení, až po vyhodnocovanie výsledkov pravidelne vykonávaných meraní.

5) § 46 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a § 20 zákona č. 7/2010 Z. z.
6) § 8 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 419/2010 Z. z.
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Pravdepodobnosť, že sa vyskytne povodeň určitej veľkosti alebo povodeň, ktorá danú 
veľkosť prekročí, možno relatívne spoľahlivo vyjadriť stanovením doby jej opakovania7). 
Štatisticky explicitne, na základe výsledkov korektne vykonanej analýzy definovaná 
pravdepodobnosť dosiahnutia alebo prekročenia povodne určitej veľkosti však ešte 
neznamená jej skutočný výskyt počas štatisticky určenej doby opakovania. Napríklad 
v Dunaji, v profile Bratislava je veľkosť prietoku, ktorý sa môže prekročiť priemerne jeden 
raz za 100 rokov štatistickými výpočtami stanovená na Qmax.100 = 11 000 m3·s-1, ale počas 
135 rokov od začiatku regulárnych hydrologických pozorovaní v roku 1876 nebol takýto 
prietok ešte ani raz prekročený. V tej istej vodomernej stanici bol počas rovnakého obdobia 
prietok vody väčší ako Qmax.50 = 10 100 m3·s-1 zaznamenaný už trikrát (19. 9. 1899, 
15. 7. 1954 a 15. 8. 2002), čo približne zodpovedá jeho dobe opakovania priemerne jeden raz 
počas 50 rokov. Okrem toho, výskyt „veľkej“ povodne so štatisticky určenou dlhou dobou 
opakovania vôbec nemusí spôsobiť nepriaznivé následky a to najmä v oblastiach, v ktorých sú 
realizované účinné preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami. Na ilustráciu možno 
uviesť, že v minulosti boli ničivé povodne vo Váhu veľmi častým prírodným úkazom a väčšie 
povodne spôsobujúce škody sa na dolnom úseku Váhu vyskytovali priemerne takmer každé 
4 roky [5]. Po realizovaní úprav Váhu spolu s ochrannými hrádzami a po výstavbe 
vodohospodárskej sústavy s dvomi vrcholovými nádržami Liptovská Mara a Orava spôsobujú 
povodne vo Váhu škody takmer iba na vodohospodárskom majetku.

Na dosiahnutie pokiaľ možno čo najvyššej miery objektívnosti prvého predbežného 
hodnotenia povodňového rizika na území Slovenskej republiky boli použité nielen správy 
o priebehu a následkoch povodní, ktoré po povodniach vypracúvajú príslušné organizácie, 
orgány štátnej správy, informácie poskytnuté obcami, územnoplánovacia dokumentácia a tiež 
údaje o pravdepodobnosti výskytu povodní a výsledky analýz citlivosti jednotlivých oblastí na 
Slovensku na povodne. V tejto súvislosti je nevyhnutné zdôrazniť, že v tomto materiáli ide 
o predbežné a nie definitívne hodnotenie povodňového rizika. Výsledky predbežného 
hodnotenia povodňového rizika sa v prípade zistenia ďalších relevantných informácií budú 
korigovať počas ktorejkoľvek nasledujúcej fázy prípravy plánu manažmentu povodňových 
rizík a najneskôr o šesť rokov pri jeho prehodnocovaní. Predbežné hodnotenie povodňového 
rizika je vypracované v štruktúre, ktorá je ustanovená v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR
č. 313/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového 
rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní (ďalej len „vyhláška č. 313/2010 Z. z.) [264].

1.2. Územné rozdelenie predbežného hodnotenia povodňového rizika 
v Slovenskej republike a jeho začlenenie do medzinárodných povodí

Cieľom predbežného hodnotenia povodňového rizika v jednotlivých čiastkových 
povodiach správnych území povodí je určiť geografické oblasti, v ktorých existuje 
potenciálne významné povodňové riziko alebo v ktorých možno predpokladať, že je 
pravdepodobný jeho výskyt. Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 7/2010 Z. z. sa predbežné hodnotenie 
povodňového rizika vykonáva na celom území Slovenskej republiky v desiatich čiastkových 
povodiach, ktoré podľa § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vymedzujú správne 
územie povodia Dunaja a správne územie povodia Visly [274]:

1. čiastkové povodie Dunaja,

                                                
7) Doba opakovania je obrátená hodnota periodicity a je definovaná ako počet rokov, počas ktorých sa hodnota 

hydrologického prvku alebo charakteristiky priemerne raz dosiahne alebo prekročí, prípadne dosiahne alebo 
nedosiahne. Definícia doby opakovania implicitne predpokladá, že ide o súbor prahových hodnôt, ktoré
v prípade povodne reprezentatívnymi fyzikálnymi veličinami charakterizujú jej veľkosť, v prvom rade 
maximálny prietok vody, ďalej objem povodňovej vlny a za určitých okolností aj hydrogram (tvar povodňovej 
vlny vyjadrený chronologickou čiarou prietokov).
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2. čiastkové povodie Moravy,

3. čiastkové povodie Váhu,

4. čiastkové povodie Hrona,

5. čiastkové povodie Ipľa,

6. čiastkové povodie Slanej,

7. čiastkové povodie Bodrogu,

8. čiastkové povodie Hornádu,

9. čiastkové povodie Bodvy,

10. čiastkové povodie Dunajca a Popradu.

Obr. 1.1. Správne územia povodí na území Slovenskej republiky a ich čiastkové povodia

Smernica 2007/60/ES ukladá členským štátom Európskej únie vzájomne koordinovať
určovanie geografických oblastí s existujúcimi potenciálne významnými povodňovými
rizikami a s ich predpokladaným pravdepodobným výskytom, ktoré patria do medzinárodných
povodí. V medzinárodnom povodí Dunaja koordinuje implementáciu smernice 2007/60/ES 
Medzinárodná komisia na ochranu Dunaja8) (ďalej len „ICPDR“). Štáty združené v ICPDR sa 
dohodli na rozdelení povodia Dunaja na 17 medzinárodných čiastkových povodí, z ktorých sa 
Slovenská republika podieľa na implementácii smernice 2007/60/ES v 4 medzinárodných 
čiastkových povodiach:

1. Predbežné hodnotenie povodňového rizika v čiastkovom povodí Dunaja bude súčasťou 
predbežného hodnotenia povodňového rizika v medzinárodnom čiastkovom povodí
Panónskeho stredného Dunaja (medzipovodie Dunaja v úseku rieky, ktorý vymedzujú 

                                                
8) Medzinárodná komisia na ochranu Dunaja (ICPDR − International Commission for the Protection of the 

Danube River, IKSD − Internationale Kommission zum Schutz der Donau) združuje štáty, ktoré pristúpili 
k dokumentu „Dohovor o spolupráci na ochrane a trvale udržateľnom využívaní Dunaja (Dohovor o ochrane 
Dunaja). Dohovor o ochrane Dunaja bol podpísaný v Sofii 29. júna 1994 a nadobudol účinnosť po ratifikácii 
v roku 1998; v súčasnosti má 14 signatárskych štátov (Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, 
Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko 
a Ukrajina) a 15. účastníkom dohovoru je Európska únia.
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profily pod ústím Moravy a nad ústím Drávy), ktoré vyhotovuje, prehodnocuje 
a aktualizuje Maďarsko v spolupráci s Chorvátskom, Rakúskom a Slovenskom.

2. Predbežné hodnotenie povodňového rizika v čiastkovom povodí Moravy bude súčasťou 
predbežného hodnotenia povodňového rizika v medzinárodnom čiastkovom povodí
Moravy, ktoré vyhotovuje, prehodnocuje a aktualizuje Česko v spolupráci s Rakúskom 
a Slovenskom.

3. Predbežné hodnotenie povodňového rizika v čiastkových povodiach Váhu, Hrona a Ipľa 
bude zahrnuté do jedného spoločného materiálu, ktorý vyhotovuje, prehodnocuje 
a aktualizuje Slovensko v spolupráci s Maďarskom.

4. Predbežné hodnotenie povodňového rizika v čiastkových povodiach Bodrogu, Bodvy, 
Hornádu a Slanej budú súčasťou predbežného hodnotenia povodňového rizika 
v medzinárodnom čiastkovom povodí Tisy, ktoré spoločne vypracúvajú, prehodnocujú 
a aktualizujú Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina.

V medzinárodnom povodí Visly bude prvé predbežné hodnotenie povodňového rizika
v čiastkovom povodí Dunajca a Popradu odovzdané prostredníctvom Komisie pre hraničné 
vody Poľskej republike, pričom Poľsko bude v termínoch ustanovených smernicou 
2007/60/ES organizovať aj nasledujúce prehodnotenia a aktualizácie predbežného hodnotenia 
povodňového rizika v povodí Visly.
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2. OPIS ČIASTKOVÉHO POVODIA BODVY

2.1. Medzinárodné povodie Dunaja

Povodie rieky Dunaj je druhé najväčšie povodie v Európe, má plochu 801 463 km2

a rozkladá sa na území 18 štátov (Tabuľka 2.1; Obr. 2.1). Rieka Dunaj je dlhá 2780 km a tečie 
približne zo západu na východ, s posunutím trasy smerom na juh na dlhom úseku medzi 
Slovenskom a Srbskom.

Povodie Dunaja sa rozprestiera od 8° 09′ pri prameňoch riek Breg a Brigach 
v Čiernom lese až po 29° 45′ východnej dĺžky v delte Dunaja pri Čiernom mori. Najjužnejším 
bodom povodia Dunaja je 42°05′ severnej šírky v pramennej oblasti rieky Iskar v pohorí Rila 
a jeho najsevernejším bodom je 50° 15′ v pramennej oblasti rieky Morava.

Obr. 2.1. Povodie Dunaja

Tabuľka 2.1 Plocha povodia Dunaja a počty obyvateľov v jednotlivých štátoch [4] 9)

Oficiálne
stanovená

plocha
v povodí
Dunaja

Digitálne
určená
plocha

v povodí
Dunaja

Percento
celkovej
plochy

povodia
Dunaja

Percento
plochy
štátu

v povodí
Dunaja

Počet
obyvateľov

v povodí
Dunaja

Percento
z počtu

obyvateľov
v povodí
Dunaja

Štát

[km²] [km²] [%] [%] [mil.] [%]

Albánsko 126 < 0,1 0,01 < 0,01 < 0,01
Bosna
a Hercegovina

36 636 4,6 74,9 2,9 3,58

Bulharsko 47 413 5,9 43 3,5 4,32
Česko 21 688 2,9 27,5 2,8 3,46

                                                
9) Údaje sú prevzaté z dokumentu ICPDR, ktorý bol vypracovaný v rokoch 2003 – 2004.
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Oficiálne
stanovená

plocha
v povodí
Dunaja

Digitálne
určená
plocha

v povodí
Dunaja

Percento
celkovej
plochy

povodia
Dunaja

Percento
plochy
štátu

v povodí
Dunaja

Počet
obyvateľov

v povodí
Dunaja

Percento
z počtu

obyvateľov
v povodí
Dunaja

Štát

[km²] [km²] [%] [%] [mil.] [%]

Chorvátsko 34 965 4,4 62,5 3,1 3,83
Macedónsko 109 < 0,1 0,2 < 0,01 < 0,01
Maďarsko 93 030 11,6 100 10,1 12,47
Moldavsko 12 834 1,6 35,6 1,1 1,36
Nemecko 56 184 7 16,8 9,4 11,6
Poľsko 430 < 0.1 0,1 0,04 0,05
Rakúsko 80 423 10 96,1 7,7 9,51
Rumunsko 232 193 29 97,4 21,7 26,79
Slovensko 47 084 5,9 96 5,2 6,42
Slovinsko 16 422 2 81 1,7 2,1
Srbsko
a Čierna Hora

88 635 11,1 90 9 11,11

Švajčiarsko 1 809 0,2 4,3 0,02 0,02
Taliansko 565 < 0,1 0,2 0,02 0,02
Ukrajina 30 520 3,8 5,4 2,7 3,33

Spolu (801 463) 100 81,00 100

Povodie Dunaja na západe ohraničujú rozvodnice povodí prítokov Rýna, na severe 
povodia riek Vesera, Labe, Odra a Visla, na severovýchode povodie Dnestra a na juhu 
povodia riek, ktoré tečú do Jadranského a Egejského mora. Rozvodnice oddeľujúce povodie 
Dunaja od jadranských povodí prebiehajú Dinárskym krasom, čo vnáša určitú neistotu 
do určenia priebehu rozvodníc povrchových a podzemných vôd. Podobná situácia je tiež 
medzi hornou časťou povodia Dunaja a Rýnom.

2.2. Dunaj a jeho hlavné prítoky

Priemerný prietok Dunaja v ústí do Čierneho mora v delte rieky je 6550 m3·s-1. 
Základné hydrologické charakteristiky najvýznamnejších prítokov obsahuje Tabuľka 2.2.

Tabuľka 2.2 Dunaj a jeho hlavné prítoky (plocha povodia P > 4 000 km²)
v poradí podľa ich ústia do Dunaja od prameňa po ústie do Čierneho mora [4]

Ústie
do Dunaja

Dĺžka
Plocha

povodia*)
Priemerný

prietok

Maximálny
prietok (1 %)

v blízkosti
ústia

Rieka

[rkm] [km] [km²] [m3·s-1] [m3·s-1]

Dunaj 0 2 780 801 463 6 460 16 740
Lech 2497 254 4 125 115 1 600
Naab 2385 191 5 530 49 920
Isar 2282 283 8 964 174 1 250
Inn 2225 515 26 130 735 5 600
Traun 2125 153 4 257 150 1 425
Enns 2112 254 6 185 200 2 560
Morava/March 1880 329 26 658 119 1 320
Raab/Rába – **) 311 10 113 88 970
Vah/Váh 1766 398 18 296 161 2 000
Hron 1716 278 5 463 55 800
Ipeľ/Ipoly 1708 197 5 108 22 670
Sió***) 1498 121 9 216 39 131
Drau/Drava/Dráva 1382 893 41 238 577 2 573
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Ústie
do Dunaja

Dĺžka
Plocha

povodia*)
Priemerný

prietok

Maximálny
prietok (1 %)

v blízkosti
ústia

Rieka

[rkm] [km] [km²] [m3·s-1] [m3·s-1]

Tysa/Tisza/Tisa 1214 966 157 186 794 3 867
Sava/Sáva 1170 861 95 719 1564 6 408
Tamis/Timis 1154 359 10 147 47 1 225
Velika Morava****) 1103 430 37 444 232 2 465
Timok 846 180 4 630 31 383
Jiu 694 339 10 080 86 2 330
Iskar 636 368 8 684 54 1 046
Olt 604 615 24 050 174 3 400
Yantra 537 285 7 879 47 2 783
Arges 432 350 12 550 71 2 090
Ialomita 244 417 10 350 45 1 730
Siret 155 559 47 610 240 3 950
Prut 132 950 27 540 110 2 940
*)

Na účely porovnania bola na výpočet plochy povodí použitá databáza GIS z prehľadnej mapy povodia Dunaja. 
Uvádzané hodnoty sa môžu mierne líšiť od oficiálnych údajov, pretože boli použité iné metódy výpočtu.

**)
Rába ústi do Mošonského Dunaja, ktorý je ramenom Dunaja, v rkm 14; Mošonský Dunaj ústi do Dunaja 
v rkm 1793.

***)
Rieka Sió vyteká z jazera Balaton, ktoré samotné má plochu povodia 5 737 km2. Celková plocha povodia 
jazera Balaton a rieky Sió je 14 953 km2.

****)
Rieka v Srbsku.

Prítoky z nemeckých nízkych pohorí na hornom úseku Dunaja majú stabilným 
prietokom a miernym sklonom relatívne malý vplyv na Dunaj v porovnaní s riekami 
Altmühl10), Naab a Regen11). Pravostranné prítoky Iller12), Lech, Isar a Inn boli upravené 
približne v rokoch 1840 – 1930. Na približne jednej tretine dĺžky tokov boli v rokoch 1880 –
1970 vybudované priehrady. Od roku 1890 na týchto riekach postavili mnoho vodných 
elektrární. Na rieke Isar, na jednom z väčších prítokov Dunaja v Nemecku bola vybudovaná 
vodohospodárska sústava, ktorá umožňuje vo veľkom rozsahu regulovať povodňový odtok 
prostredníctvom úprav, protipovodňových hrádzí a nádrže Sylvenstein13. Systém regulovania 
prietokov, presmerovania vody a prevádzka vodných elektrární umožňuje vhodne využívať 
odtok rieky Isar.

Inn je podľa prietoku tretí najväčší a podľa dĺžky siedmy najdlhší prítok Dunaja. Inn 
vo svojom ústí v Pasove prispieva do Dunaja väčším množstvom vody než má samotný 
Dunaj. Plocha jeho povodia 26 130 km2 však tvorí približne len polovicu plochy povodia 
Dunaja k tomuto profilu. Hlavným prítokom Innu je rieka Salzach. Inn nad Dunajom často 
dominuje nielen priemernými prietokmi, ale tiež režimom povodňových prietokov. Odtok 
vody z povodia Innu je účelne regulovaný viacerými spolupracujúcimi vodnými stavbami.

                                                
10) Altmühl pramení severne od mesta bavorského mesta Rothenburg ob der Tauber. Rieka Altmühl je dlhá 

234 km, na dolnom úseku toku tvorí časť kanála Dunaj – Mohan – Rýn a do Dunaja ústi poniže mesta 
Kelheim. 

11) Regen (česky Řezná) pramení na území Česka v prírodnej rezervácii Pramenište, prameň rieky leží 
v Železnorudskej hornatine na južnom svahu hory Pancíř. Rieka Regen je dlhá 103 km, plocha jej povodia je 
2953 km2 a do Dunaja ústi pri meste Regensburg.

12) Iller pramení v Oberallgäu, najjužnejšom okrese Nemecka, ktorý leží v spolkovej krajine Bavorsko. Rieka 
Iller je dlhá 147 km, plocha povodia rieky je 2152 km2 a do Dunaja ústi pri meste Ulm.

13) Sylvenstein je vodná nádrž s objemom 124, 3 mil. m3; priehrada vysoká 44 m a na korune dlhá 180 m bola 
vybudovaná v rokoch 1954 až 1959, rekonštruovaná bola v rokoch 1994 až 2004.
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Rakúsky úsek Dunaja s jeho hlavnými prítokmi Traun a Enns, vzhľadom na časovú 
zhodu s výskytom povodní v Inne alebo na hornom Dunaji, je zdrojom väčších povodňových 
udalostí v nižších úsekoch. Záplavy sú väčšinou obmedzené na úzke údolia prítokov alebo na 
ohraničené inundačné územia pozdĺž hlavného toku. Sústava hatí a zdrží nemá priamy vplyv 
na povodňový režim Dunaja, avšak hĺbka vody v zdržiach spôsobuje zrýchlenie postupu 
povodňových vĺn.

Morava je ľavostranný prítok Dunaja. Plocha jej povodia je 26 578 km2 a leží 
v častiach územia Českej republiky, Slovenska a Rakúska. Povodne vznikajú počas rôznych 
zrážkových situácií. Pri vzniku povodní v Morave zohrávajú najvýznamnejšiu úlohu zrážky 
v horných častiach povodia, ale povodne tiež môžu vznikať v iných častiach povodia.

Panónsky stredný úsek Dunaja sa tiahne od úpätia Álp k rozvodnici medzi Dunajom 
a Tisou a jeho hlavnou časťou je Zadunajské stredohorie v Maďarsku. V tejto oblasti je iba 
jedna významná rieka (Rába) a niekoľko potokov, ale omnoho dôležitejší je rozsiahly systém 
odvodňovacích a zavlažovacích kanálov, ktoré sú regulované čerpacími stanicami 
rozmiestnenými po ich obvode. Protipovodňové hrádze chránia pred zaplavením údolnej nivy 
Dunaja a jeho prítokov vo Viedenskej kotline, na Žitnom ostrove a v Podunajskej nížine na 
Slovensku na ľavom brehu a v Maďarskej (Panónskej) nížine až po ústie Sávy v Maďarsku, 
Chorvátsku a Srbsku. Pod Bratislavou (riečny km 1868) po rkm 1811 je vybudované vodné 
dielo Gabčíkovo. Poniže hate Čunovo (riečny km 1851,1) sa povodňové vody rozdeľujú 
medzi derivačný kanál a 40 km dlhé staré koryto Dunaja. Prevádzka vodného diela 
Gabčíkovo takto umožňuje transformáciu povodňových vĺn v rieke Dunaj. Určitý význam 
v systémoch ochrany pred povodňami tiež majú prirodzené záplavové územia, chránené 
mokrade a Ramsarské lokality, ako sú Gemenc v Maďarsku a Kopački Rit v Chorvátsku.

Zo slovenských prítokov je rieka Váh ľavostranným prítokom Dunaja, ktorý ústi 
v riečnom kilometri 1766. Povodie Váhu leží v severnej a západnej časti Slovenska. Nádrže 
vodohospodárskej sústavy povodia Váhu dokážu účinne transformovať povodňové vlny. 
Časová zhoda výskytu povodní v Dunaji a vo Váhu môže mať určitý vplyv aj na podmienky 
v Dunaji poniže vyústenia Váhu, ale v takýchto prípadoch povodeň v Dunaji vzdutím vody 
viac ohrozuje územia pri dolnom úseku Váhu a jeho prítokoch. Rieky Hron a Ipeľ nemajú 
významný vplyv na priebeh povodní v Dunaji, ale v ich vlastných povodiach sa povodne 
vyskytujú pomerne často.

Dráva je štvrtým najväčším a štvrtým najdlhším prítokom Dunaja. Pramení v južných 
Alpách v Taliansku, ale je to dominantná rieka južného Rakúska, východného Slovinska, 
južného Maďarska a severného Chorvátska. Hlavné prítoky Drávy sú Isel14), Möll15), Lieser16)

a Gurk17) v Rakúsku a Mura18), ktorá ústi na chorvátsko-maďarskej hranici. Systém ochrany 
pred povodňami nad ústím Mury súvisí s medzinárodnou vodohospodárskou sústavou

                                                
14) Isel pramení na území Rakúska v južnom Tirolsku a do Drávy ústi v Rakúskej spolkovej krajine Tirolsko pri 

meste Lienz. Vodný tok je dlhý 57,3 km a plocha jeho povodia je 1201 km2.
15) Möll pramení na úpätí Großglocknerskej skupiny, najvyššej časti Álp na území Rakúska a do Drávy ústi pri 

meste Lurnfeld v Korutánsku. Vodný tok je dlhý 84 km.
16) Lieser pramení v doline Pöllatal v Rakúsku a do Drávy ústi pri meste Spittal an der Drau v Korutánsku. 

Vodný tok je dlhý 50 km.
17) Gurk (slovinsky Krka) je dĺžkou 157 km po Dráve druhou najdlhšou riekou v Rakúskej spolkovej republike 

Korutánsko. Rieka pramení v pohorí Gurktalské Alpy (niekde tiež Nockberge), dlhá je 157 km a v jej povodí 
plochy 2582 km2 žije 40 % obyvateľov Korutánska.

18) Mura (nemecky Mur) pramení v Radstadtských Taurách, pohorí na území Rakúska ležiacom v centrálnej časti 
Východných Álp. Rieka preteká Štajerskom cez hlavné mesto spolkovej krajiny Graz a do Drávy ústi na 
chorvátsko-maďarskej štátnej hranici severne od chorvátskeho mesta Legrad. Vodný tok je dlhý 453 km 
a jeho povodie má plochu 13 824 km2.
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22 priehrad, nádrží a vodných elektrární v Rakúsku, Slovinsku a Chorvátsku. Poniže ústia 
Mury ochranu pred povodňami zabezpečuje sústava ochranných hrádzí. Počas minulého 
storočia sa veľké povodne vyskytli v rokoch 1964, 1965, 1966 a 1972.

Povodie Tisy je najväčším čiastkovým povodím v povodí Dunaja (157 186 km2). 
Povodie rieky možno rozdeliť na tri hlavné časti:

– hornatá oblasť hornej Tisy na Ukrajine a v Rumunsku (proti prúdu od ukrajinsko-maďarskej 
hranice),

– stredná Tisa v Maďarsku, ktorá prijíma najväčšie prítoky: Bodrog a Slaná zberajúce vodu 
z Karpát na Slovensku a Ukrajine, ako aj Samoš19), sústavu riek Kriš20) a rieku Mureš21), 
ktorá odvádza vodu z Transylvánie v Rumunsku), 

– dolná Tisa poniže maďarsko-srbskej hranice, kde do nej priamo ústi Begej22) a nepriamo 
ďalšie prítoky prostredníctvom sústavy kanálov Dunaj – Tisa – Dunaj.

Tisa je tiež najdlhším prítokom Dunaja, je dlhá 966 km. Na Tise bol postupne vybudovaný 
najrozsiahlejší systém protipovodňovej ochrany v Európe úpravou vodných tokov, výstavbou 
protipovodňových ochranných hrádzí a múrikov, sústavami odvodňovacích kanálov, 
čerpacích staníc a na jeho doplnenie sú navrhované ďalšie retenčné nádrže.

Sáva je podľa prietoku najväčší prítok Dunaja (priemerný prietok vody v ústí rieky je 
1564 m3·s-1) a druhý najväčší podľa plochy povodia (95 419 km2). Sáva pramení v západných 
Slovinských Alpách a predtým ako vytvorí hranicu medzi Chorvátskom a Bosnou 
a Hercegovinou, preteká Chorvátskou nížinou. Pokračujúc cez Srbsko a Čiernu Horu Sáva 
priteká k ústiu do Dunaja v Belehrade. Jej hlavnými prítokmi sú Krka23), Kolpa24), Una25), 
Vrbas26), Bosna27), Drina28) a Kolubara29). V súčasnosti sa vo väčšine častí strednej a dolnej 
Sávy ochrana pred povodňami orientuje na ochranné hrádze a tiež na prirodzené retenčné 
oblasti. Prirodzená retenčná oblasť Lonjsko Polje (približne 500 km2) v Chorvátsku je 
prírodný park európskeho významu. Počas minulého storočia sa veľké povodne v Sáve 
vyskytli v rokoch 1933, 1964, 1966, 1990 a 1998.

                                                
19) Rieka Samoš (rumunsky Someş, maďarsky Szamos) pramení v pohorí Rodna v severnom Rumunsku. Rieka 

dlhá 388 km preteká cez Rumunsko a Maďarsko a má plochu povodia 15 015 km2.
20) Rieka Kriš (rumunsky Criş, maďarsky Körös) preteká Rumunskom a Maďarskom. Rieka je dlhá 91,3 km 

(údaje o dĺžke rieky sa značne líšia, niektoré zdroje uvádzajú dĺžku až 741,3 km) a má plochu povodia 
27 537 km2.

21) Rieka Mureš (rumunsky Mureş, maďarsky Maros) pramení v Rumunsku a do Tisy ústi v Maďarsku pri meste 
Szeged. Rieka je dlhá 761 km a jej povodie má plochu 27 890km2.

22) Rieka Begej (rumunsky Bega) pramení v Rumunsku a do Tisy ústi v Srbsku, vo Vojvodine neďaleko mesta 
Titel. Vodný tok je dlhý 256 km a povodie rieky má plochu 2878 km2.

23) Krka je jednou z najdlhších riek v Slovinsku, vodný tok je dlhý 111 km a plocha jej povodia rieky je 
2284 km2.

24) Rieka Kolpa (chorvátsky Kupa) pramení v Chorvátsku, prameň rieky leží horskom masíve Gorski Kotar, 
ktorý je súčasťou Dinársky hôr. Rieka preteká cez územia Chorvátska a Slovinka, vodný tok je dlhý 296 km 
a povodie má plochu 10 032 km2. 

25) Una je rieka v severozápadnej Bosne a Hercegovine, ktorá na svojej trati čiastočne tvorí hranicu 
s Chorvátskom. Rieka je dlhá 212 km a povodie má plochu 10 400 km2.

26) Rieka Vrbas je hlavným vodným tokom v západnej časti Bosny a Hercegoviny. Vodný tok je dlhý 240 km 
a plocha povodia je 5023 km2.

27) Bosna je najväčšia rieka v Bosne a Hercegovine, ktorá dala aj názov časti štátu. Vodný tok z Bosny 
a Hercegoviny pokračuje na území Srbska, rieka je dlhá 271 km a jej povodie má plochu 10 457 km2.

28) Drina je najväčším prítokom Sávy. Rieka vzniká na hranici Čiernej Hory a Bosny a Hercegoviny sútokom 
riek Tara a Piva, ktoré pramenia na území Čiernej Hory. Rieka je dlhá 346 km a jej povodie má plochu 
19 570 km2.

29) Rieka Kolubara premení v západnej časti Srbska a do Sávy ústi západne od Belehradu, pri meste Obrenovac. 
Rieka je dlhá 123 km a plocha jej povodia je približne 3600 km2.
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Tamiš30) a ďalšie malé prítoky v Banáte a východnom Srbsku majú len čiastočnú 
ochranu pred povodňami tvorenú hrádzami.

Rieka Velika Morava31) je posledná rieka v smere toku Dunaja, ktorá má ešte vplyv 
na hydrologický režim hlavného toku. Územia pri riečnej sústave Velikej Moravy chránia 
ochranné hrádze celkovej dĺžky 1181 km.

Iskar je najväčší prítok Dunaja na území Bulharska. Rieka pramení v pohorí Rila, 
preteká okrajovými štvrťami Sofie, križuje pohorie Balkán a po prekonaní 368 km toku sa 
vlieva do Dunaja. Plocha povodia je 8 684 km2. Inundačné územia sú obmedzené úzkymi 
údoliami a vysokými brehmi Dunaja.

Zdroje povodňového režimu Muntejských riek Jiu32), Olt33), Arges34) a Ialomnita35) sa 
nachádzajú v Južných Karpatoch. Rozsiahla sústava vodohospodárskych nádrží vybudovaná 
v povodiach riek primárne slúži na zásobovanie vodou a využitie vodnej energie, ale má 
účinky aj na transformáciu povodňových vĺn. Nižšie položené územia ležiace pri vodných 
tokoch predmetnej oblasti sú pred záplavami chránené protipovodňovými hrádzami.

Povodie rieky Siret má tretiu najväčšiu plochu medzi čiastkovými povodiami prítokov 
Dunaja a rozprestiera sa na východ od Karpát. Rieka pramení na Ukrajine a preteká územiami 
Ukrajiny a Rumunska. Jej hlavnými prítokmi sú rieky Suceava36), Moldova37), Bistriţa38), 
Trotu�39), Bârlad40) a Buzău41).

Prut je druhým najdlhším (950 km) a posledným prítokom Dunaja, ktorý ústi tesne 
nad dunajskou deltou. Prameň rieky je v ukrajinských Vonkajších Východných Karpatoch. 
Rieka ďalej tvorí hranicu medzi Rumunskom a Moldavskom. Hlavnými prítokmi rieky Prut 
sú Čeremoš42), Deregluj43), Volovăţ44), Ba�eu45), Corogea46), Jijia47), Chineja48), Ciugur

                                                
30) Rieka Tamiš (rumunsky Timiş, srbsky Tamiš) pramení na území Rumunska, preteká cez Banát a do Dunaja 

ústi v severnom Srbsku, neďaleko mesta Pančevo.
31) Rieka Velika Morava vzniká sútokom Južnej Moravy a Západnej Moravy neďaleko mesta Stalać, v ktorom je 

významný železničný uzol na území Srbska. Z povodia plochy 37 444 km2 leží 1207 km2 na území Bulharska.
32) Rieka Jiu vzniká v Rumunsku pri meste Petroşani sútokom riek Západná Jiu a Východná Jiu, ktoré pramenia 

v Južných Karpatoch. Vodný tok je dlhý 331 km a plocha jeho povodia je 10 070 km2.
33) Olt je najdlhšia rieka, ktorej tok vedie výlučne na území Rumunska. Vodný tok je dlhý 615 km a jeho 

povodie má plochu 24 050 km2.
34) Rieka Argeş vzniká sútokom riek Buda a Capra, vodný tok je dlhý 327 km a plocha jeho povodia je 

12 590 km2.
35) Rieka Ialomiţa pramení v pohorí Bucegi, ktoré leží centrálnej časti Rumunska. Rieka je dlhá 417 km a plocha 

jej povodia je10 350 km2.
36) Rieka Suceava preteká cez rovnomennú župu Suceava, ktorá sa nachádza na severozápade Rumunska. Rieka 

pramení v Bukovine, prameň vodného toku leží neďaleko rumunsko-ukrajinskej štátnej hranice. Suceava ústi 
do rieky Siret pri meste Liteni, ktoré leží vo vzdialenosti 21 km smerom od centra župy Suceava. Vodný tok 
je dlhý 173 km a plocha jeho povodia má 2 298 km2.

37) Rieka Moldova pramení v regióne Bukovina, vodný tok je dlhý 237 km a jeho povodie má plochu 4315 km2.
38) Rieka Bistriţa pramení ako Bistriţa Aurie v severorumunskom pohorí Rodna (rumunsky Munţii Rodnei), ktoré 

je súčasťou Východných Karpát. Rieka preteká regiónom Moldavia (historické územie medzi Karpatmi 
a riekou Dnester na Ukrajine), vodný tok je dlhý 290 km a plocha jeho povodia je 6 974 km2.

39) Rieka Trotuş pramení v Moldavsko-Sedmohradskej časti Východných Karpát Munţii Ciucului. Vodný tok je 
dlhý 162 km a plocha jeho povodia je 4 349 km2.

40) Rieka Bârlad pramení v pahorkatine ležiacej medzi riekami Siret a Prut, prameň rieky sa nachádza 
juhozápadne od mesta Iaşi. Rieka tečie smerom na juh cez mestá Negreşti, Vaslui, Bârlad a Tecuci a do Siretu 
ústi v meste Lieşti. Vodný tok je dlhý 207 km a jeho povodie má plochu 7 220 km2.

41) Rieka Buzău pramení na juhovýchode Karpát, východne od mesta Brašov. Buzău ústi do Siretu blízko ústia 
do Dunaja, západne od mesta Galaţi. Rieka je dlhá 325 km a plocha jej povodia je 5505 km2.

42) Rieka Čeremoš (rumunsky Ceremuş, ukrajinsky Čeremoš) je rieka na západnej Ukrajine, ktorá vzniká
sútokom riek Čierny Čeremoš (dĺžka 87 km) a Biely Čeremoš (dĺžka 51 km) tečúcich z Východných Karpát. 
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a Lapusna. V povodí Prutu sa povodne vyskytujú v každom ročnom období. Hoci objemy 
jarných povodní, ktoré prevládajú v ročnom povodňovom režime, spôsobuje voda z topiaceho 
sa snehu, povodne vyvolané dažďami zvyčajne prevyšujú hladiny jarných povodní. Hladina 
vody v rieke je ustálenejšia na jeseň, hoci významné povodne sa môžu celkom často 
vyskytovať. Niektoré z najnebezpečnejších povodní boli v rokoch 1911, 1913, 1932, 1941, 
1948, 1949, 1955, 1969, 1973, 1980 a 1998 a vznikli na jeseň a na jar, len zriedkakedy 
v zime. Marec je mesiac najnebezpečnejších povodní z dôvodu topenia snehu a výdatných 
zrážok.

Dunajská delta sa prevažne rozprestiera v Rumunsku a čiastočne na Ukrajine. Celá 
chránená oblasť, vrátane inundačných území a prímorských oblastí, má plochu 6790 km2. 
Povodňový režim sa riadi podľa utlmených povodní v Dunaji.

2.3. Geografické vymedzenie čiastkového povodia Bodvy

Základné charakteristiky čiastkového povodia Bodvy obsahuje Tabuľka 2.3.

Tabuľka 2.3 Základné charakteristiky čiastkového povodia Bodvy

Plocha správneho územia povodia Dunaja 807 827 km2

Plocha medzinárodného povodia Dunaja 801 463 km2

Plocha čiastkového povodia Bodvy na území SR 858 km2 (GIS 890 km2)49)

Okrajové miesta čiastkového povodia Bodvy 
na území Slovenska:
– najzápadnejšie miesto
– najvýchodnejšie miesto
– najsevernejšie miesto
– najjužnejšie miesto
– najvyššie miesto
– najnižšie miesto

Kamenec (západný svah)50)

Milhosť51)

Kloptaň52)

Kečovo53

Osadník
Hosťovce54)

48° 33′ S 20° 27′ V
48° 33′ S 21° 15′ V
48° 47′ S 20° 52′ V
48° 27′ S 20° 28′ V
1186 m n. m.
168 m n. m.

                                                                                                                                                        
Čeremoš ústi do Prutu v Černovickej oblasti Ukrajiny pri obci Nepolokivci. Vodný tok je dlhý 80 km a jeho 
povodie má plochu 2560 km2.

43) Rieka Deregluj (ukrajinsky Deregluj, rumunsky Derelui) je ukrajinský vodný tok pretekajúci Černovickou 
oblasťou, ktorý je dlhý 34 km a plocha jeho povodia meria 313 km2.

44) Rieka Volovăţ je rumunským prítokom Prutu, ktorého dĺžka je 43 km a povodie vodného toku má plochu 
214 km2.

45) Rieka Başeu je rumunským prítokom Prutu. Vodný tok je dlhý 118 km a plocha povodia meria 965 km2.
46) Rieka Corogea je rumunským prítokom Prutu, vodný tok je dlhý 32 km a plocha povodia má výmeru 

191 km2.
47) Rieka Jijia (ukrajinsky Žižija) pramení a preteká cez Ukrajinu a potom cez Moldavsko v Rumunsku. Vodný 

tok je dlhý 275 km a jeho povodie má plochu 5757 km2.
48) Rieka Chineja je rumunský prítok Prutu.
49) Plocha čiastkového povodia je stanovená z údajov zostavených v databáze GIS (ArcView) a preto sa líši od 

oficiálne uvádzaných plôch.
50) Kamenec (584 m n. m.) je vrch v Slovenskom krase, ktorý leží v okrese Rožňava, severozápadne od obce 

Silická Brezová (178 obyvateľov k 31. 12. 2010). Najzápadnejšie miesto čiastkového povodia Bodvy sa 
nachádza na západnom svahu vrchu.

51) Milhosť (380 obyvateľov k 31. 12. 2010) je obec v okrese Košice - okolie. Najvýchodnejšie miesto 
čiastkového povodia Bodvy sa nachádza na severovýchodnom svahu vrchu Šípky (241 m n. m.), približne 
západne od obce.

52) Kloptaň (1154 m n. m.) je vrch v pohorí Volovské vrchy, ktorý leží juhovýchodne od obce Mníšek nad 
Hnilcom (1717 obyvateľov k 31. 12. 2010) v okrese Gelnica.

53) Kečovo (372 obyvateľov k 31. 12. 2010) je obec v okrese Rožňava. Najjužnejšie miesto čiastkového povodia 
Bodvy na území Slovenskej republiky sa nachádza na slovensko-maďarskej štátnej hranici, pri rozhraní polí 
a lesa3,4 km juhojuhozápadne od obce.

54) Hosťovce (183 obyvateľov k 31. 12. 2010) je obce v okrese Košice - okolie, ktorá leží 1 km severovýchodne  
od hraničného profilu rieky Bodva.
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Celková dĺžka rieky Bodva na území SR 48 km
Rieky v správnom území povodia s plochou 
povodia nad 1000 km2 –

Rieky v správnom území povodia s plochou 
povodia nad 500 km2 –

Dlhodobý priemerný prietok Bodvy v Hosťovciach 4,48 m3·s-1

Povodie Bodvy zasahuje do územia štátov Maďarsko
Kraj Košický
Počet obcí v povodí 45
Počet obyvateľov 56 245 (rok 2009)
Mestá nad 50 000 obyvateľov –
Využívanie krajiny podľa 1. hierarchie:
Umelé povrchy
Poľnohospodárske areály
Lesné a poloprírodné areály
Zamokrené areály
Vody

  4,7 %
48,1 %
46,6 %
  0,1 %
  0,5 %

2.3.1 Približné vymedzenie čiastkového povodia Bodvy na území Slovenska

Čiastkové povodie Bodvy na území Slovenska zo severozápadu a severu vymedzuje 
rozvodnica vedúca v Slovenskom Rudohorí oblúkom od obce Štós (okres Košice – okolie), 
cez vrch Kloptaň (1154 m n. m.) v podcelku Volovské vrchy obchádza zo severu obchádza 
obec Zlatá Idka (okres Košice – okolie) a pozdĺž údolia vodného toku Ida sa otáča na juh. 
Západne od mesta Košice rozvodnica vchádza do Košickej kotliny, v ktorej prechádza cez 
najvyššie miesta jej pahorkatinnej časti na slovensko-maďarskú štátnu hranicu. Z južnej 
strany je slovenská časť povodia Bodvy ohraničená štátnou hranicou s Maďarskom. 
Rozvodnica čiastkového povodia Bodvy sa na územie Slovenska vracia južne od obce 
Kečovo (okres Rožňava) a cez Slovenský kras, popri obciach Silická Brezová, Silica 
a Jablonov nad Turňou (okres Rožňava) vchádza do Volovských vrchov.

Obr. 2.2 Čiastkové povodie Bodvy

Čiastkové povodie Bodvy na území Slovenskej republiky susedí:

a) na severozápade, severe a východe s čiastkovým povodím Hornádu,



Predbežné hodnotenie povodňového rizika v čiastkovom povodí Bodvy 17

b) zo západnej strany s čiastkovým povodím Slanej.

2.3.2 Opis ohraničenia čiastkového povodia Bodvy na území Slovenska

Rieka Bodva pramení v pohorí Volovské vrchy, na severovýchodnom svahu vrchu 
Osadník (1186 m n. m.). Na vrchole Osadníka sa stretávajú rozvodvice čiastkových povodí 
Bodvy, Hornáda a Slanej. Z vrcholu rozvodnica čiastkového povodia Bodvy smeruje na 
juhovýchod, z Hajdúchovho vrchu ďalej prechádza v Slovenskom krase po hrebeni na 
Matesovu skalu (925 m n. m.) a vychádza na vrch Vŕšok (917 m n. m.), na ktorom sa otáča na 
juh, východne od obce Bôrka križuje Baksovu dolinu a na spojnici obcí Bôrka a Zádiel sa 
otáča smerom takmer na západ. Ďalej rozvodnica prechádza masívom, ktorý sa rozprestiera 
severne od obcí Hrhov a Jablonov nad Turňou, vystupuje na vrch Buková (746 m n. m.) a na 
nasledujúcom úseku zostupuje do Jablonovského sedla, v ktorom križuje štátnu cestu č. 50 
a pod sedlom železničnú trať č. 50 Zvolen – Košice55) vedúcu v Jablonovskom tuneli. 
Z Jablonovského sedla vystupuje rozvodnica čiastkového povodia Bodvy na vrch Pavlova 
skala (610 m n. m.) ležiaci severoseverozápadným smerom od obce Hrušov, pokračuje na 
juhozápadne položený Vyšný vrch (577 m n. m.), na kratšom úseku sa otáča na juh, ale 
severozápadne od obce Silická Jablonica sa opäť zatáča na západ, vystupuje na vrch Fabiánka 
(633 m n. m.), na nasledujúcej trase prechádza neďaleko severného okraja intravilánu obce 
Silica a vystupuje na vrch Kamenec, ktorý leží severozápadným smerom nad obcou Silická 
Brezová a na ktorého západnom svahu sa nachádza najzápadnejšie miesto čiastkového 
povodia Bodvy na území Slovenska. Zo západného svahu Kamenca rozvodnica smeruje 
takmer priamo na juh, prechádza medzi obcami Kečovo a Dlhá Ves, vystupuje na vrch 
Čertova diera (464 m n. m.), po ktorého východnom svahu zostupuje k ceste vedúcej do obce 
Kečovo a potom križuje cestu č. 587 spájajúcu slovenskú obec Plešivec s maďarskou obcou 
Aggtelek. Približne 1,5 km juhozápadne od cesty č. 587 vystupuje rozvodnica čiastkového 
povodia Bodvy na vrch Líščia diera (401 m n. m.), ktorý leží na slovensko-maďarskej štátnej 
hranici.

Na úseku, ktorý nasleduje za vrchom Líščia diera, tvorí ohraničenie čiastkového 
povodia Bodvy na území Slovenska slovensko-maďarská štátna hranica, ktorá smeruje 
najskôr na severoseverovýchod, prechádza cez Ružový kopec (362 m n. m.) a križuje cestu 
č. 587, od cesty vystupuje na vrch Poroňa (506 m n. m.), križuje potok tečúci z obce Kečovo 
do Maďarska a za potokom sa otáča smerom na sever. Štátna hranica sa približne 1,4 km 
východne od obce Silická Brezová otáča približne smerom na severovýchodovýchod, cez 
vrch Bubeník (559 m n. m.) prechádza na juhovýchodný svah Vápenného vrchu (580 m n. 
m.), ktorý leží približne 2 km juhovýchodne od obce Silica. Ďalej štátna hranica prechádza po 
južnom svahu Bukového vrchu (449 m n. m.) ležiaceho asi 1,7 km južne od obce Silická 
Jablonica, prechádza cez Nižný vrch (449 m n. m.), vo vzdialenosti asi 2 km vedie pozdĺž 
južného okraja Hrhovských rybníkov a približne 1,2 km severozápadne od obce Hosťovce 
križuje štátnu cestu spájajúcu obce Turňa nad Bodvou na Slovensku a Bódvaszilas 
v Maďarsku a tiež paralelne postavenú železničnú trať č. 325 Moldava nad Bodvou –
Tornanádaska (Maďarsko). Asi 1,7 km juhozápadne od križovania cesty a železnice, približne 
0,7 km od západného okraja intravilánu obce Hosťovce, rieka Bodva opúšťa územie 
Slovenskej republiky.

Za hraničným profilom na rieke Bodva slovensko-maďarská štátna hranica prechádza 
vo vzdialenosti asi 1,1 km od juhozápadného okraja intravilánu obce Chorváty, južne od obce 

                                                
55) Jablonovský tunel je dlhý 3,148 km a postavili ho v rokoch 1951 – 19554 na úseku železničnej trate medzi 

stanicami Jablonov nad Turňou a Lipovník. Jablonovský tunel bol uvedený do prevádzky 23. 1. 1955, čím 
bolo dokončené železničné spojenie Zvolena s Košicami.
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sa na úseku dlhom približne 4 km otáča na severovýchod, aby sa ďalej vlnila smerom 
približne na juhovýchodovýchod. Na ďalšom úseku štátna hranica prechádza vo vzdialenosti 
približne 2,5 km od juhozápadného okraja intravilánu obce Janík, prechádza cez kopce 
Červený grúnik (305 m n. m.), Sederes (293 m n. m.) a Kráľov vrch (307 m n. m.), postupuje 
neďaleko južného okraja intravilánu obce Buzica a ďalej, v oblasti južne od obcí Nižný Lánec 
a Vyšný Lánec, opisuje oblúk vypuklý na juh, v ktorom vystupuje na vrch Tri chotáre (322 m 
n. m.), kde sa stretáva s rozvodnicou čiastkového povodia Bodvy. Ďalej rozvodnica prechádza 
asi 0,8 km od južného okraja intravilánu Chymu, čo je miesta časť obce Perín – Chym 
a 0,4 km od južného okraja intravilánu Perínu opúšťa slovensko-maďarskú štátnu hranicu. 
Rozvodnica čiastkového povodia Bodvy potom na kratších úsekoch prebieha zhodne s trasou 
štátnej hranice a tiež ju na štyroch miestach križuje, ale v podstate je ich priebeh veľmi blízky.

Približne 2,4 km od východného okraja obce Milhosť sa rozvodnica čiastkového 
povodia Bodvy odpája od slovensko-maďarskej štátnej hranice a vychádza na vrch Šípky 
(241 m n. m.), kde je najvýchodnejšie miesto čiastkového povodia Bodvy na území 
Slovenska. Rozvodnica zostupuje z vrcholu Šípky smerom na severovýchod, na krátkom 
úseku medzi obcami Kechnec a Seňa sa otáča takmer priamo na sever a od Sene pokračuje 
približne severo-severozápadným smerom naprieč cez areál spoločnosti U. S. Steel Košice
k východnému okraju mestskej časti Košíc Šaca. Zo Šace rozvodnica čiastkového povodia 
Bodvy vystupuje z Košickej kotliny na vrch Kodydom (362 m n. m.), z východnej strany 
prechádza okolo obce Malá Ida na hrebeň, ktorý z východnej strany lemuje údolie vodného 
toku Ida a ďalej vedie ponad juhozápadný okraj obce Nižný Klátov k severnému okraju obce 
Hýľov. Od Hýľova rozvodnica povodia Bodvy pokračuje vo Volovských vrchoch k vrchu 
Predné holisko (947 m n. m.) ležiacom východne od obce Zlatá Idka, ale nevychádza až na 
jeho vrchol a na juhozápadnom svahu vrchu sa otáča na severozápad, ďalej postupuje po 
hrebeni, z južnej strany obchádza vrchol Kojšovskej hole (1246 m n. m.) a pokračuje smerom 
takmer na západ, prechádza cez vrcholy Tri studne (969 m n. m.), Ovčinec (1012 m n. m.) na 
Kloptaň (1154 m n. m.). Na Kloptani sa rozvodnica čiastkového povodia Bodvy otáča 
smerom na juhozápad, prechádza cez Zbojnícku skalu (1147 m n. m.), sedlo Jedľovec 
a vrchol Jedľovca (954 m n. m.) na Lastovičí vrch (1061 m n. m.), ktorý sa na východnej 
strane vypína nad obcou Smolnícka Huta. Z Lastovičieho vrchu rozvodnica zostupuje do 
sedla, v ktorom križuje štátnu cestu č. 548 a opäť vystupuje na hrebeň, ktorý sa nad 
Medveďou dolinou, ležiacou západne od obce Štós, otáča smerom na juh. Rozvodnica ďalej 
pokračuje cez Tupý vrch (1051 m n. m.) a Skorušinu (1028 m n. m.) na vrch Osadník (1186 m 
n. m.), ktorý leží nad prameňom rieky Bodva.

2.3.3 Administratívne členenie čiastkového povodia Bodvy

Podľa súčasného územno-správneho členenia spadá čiastkové povodie Bodvy do 
pôsobnosti Košického kraja a dotýka sa okresov Košice – okolie, Košice II a Rožňava. 
Najväčšia časť povodia sa rozprestiera v okrese Košice – okolie (691 km2), v okrese Rožňava 
leží 181,2 km2 a malá časť s plochou 19,1 km2 sa nachádza na území okresu Košice II. Údaje 
o obciach, cez ktoré preteká Bodva a jej hlavný prítok Ida obsahuje Tabuľka 2.4
a Tabuľka 2.5.

Tabuľka 2.4 Prehľad obcí, ktorých katastrálnymi územiami preteká Bodva

4-33-01-1 Bodva
Okres ID obce Názov obce Počet obyvateľov v roku 2010

Košice-okolie 521329 Debraď 373
Košice-okolie 521337 Drienovec 1 882
Košice-okolie 521396 Hačava 214
Košice-okolie 559784 Turňa nad Bodvou 3 551
Košice-okolie 518107 Hosťovce 183



Predbežné hodnotenie povodňového rizika v čiastkovom povodí Bodvy 19

4-33-01-1 Bodva
Okres ID obce Názov obce Počet obyvateľov v roku 2010

Košice-okolie 521493 Jasov 3 153
Košice-okolie 521671 Medzev 3 972
Košice-okolie 521698 Moldava nad Bodvou 10 168
Košice-okolie 521868 Peder 400
Košice-okolie 522074 Štós 747
Košice-okolie 522252 Žarnov 414

Počet obcí a obyvateľov spolu 11 27 067

Tabuľka 2.5 Prehľad obcí, ktorých katastrálnymi územiami preteká Ida

4-33-01-137 Ida
Okres ID obce Názov obce Počet obyvateľov v roku 2010

Košice-okolie 521248 Bukovec 732
Košice-okolie 521264 Buzina 1 192
Košice-okolie 521469 Hýľov 467
Košice-okolie 521485 Janík 566
Košice II 599841 Košice II – Šaca 5 407
Košice-okolie 521655 Malá Ida 1 357
Košice-okolie 521680 Mokrance 1 371
Košice-okolie 521698 Moldava nad Bodvou 10 168
Košice-okolie 521868 Peder 400
Košice-okolie 521892 Poproč 2 768
Košice-okolie 521922 Rešica 344
Košice-okolie 521949 Rudník 631
Košice-okolie 522147 Veľká Ida 3 290
Košice-okolie 522244 Zlatá Idka 380

Počet obcí a obyvateľov spolu 14 29 073

2.4. Prírodné pomery v čiastkovom povodí Bodvy

2.4.1 Orografické a geomorfologické pomery

Na regionalizáciu reliéfu sa na Slovensku používa systém postavený na týchto 
taxonometrických úrovniach [27]:

1. Geomorfologický systém je jednotka najvyššej úrovne a predstavuje typicky rozsiahlu 
oblasť, ktorej horniny sa dostali na povrch v jednom geologickom období, na Slovensku 
Alpínskym vrásnením56), ktoré sa odohralo v druhohorách a najmä v treťohorách 
a podmienilo vznik Alpsko-himalájskej sústavy57).

2. Geomorfologický subsystém tvorí rozsiahlejšie horstvo alebo nížina a na rozdiel od 
geomorfologického systému predstavuje viac orografické ako geologické vymedzenie.

                                                
56) Vrásnenie je proces plastickej deformácie hornín, pri ktorom dochádza k vzniku vrás (vrása je vlnovité, 

periodicky sa opakujúce prehnutie vrstiev  zemskej kôry, pričom všeobecne je každá vrása zložená z časti 
vyklenutej nahor – antiklinály, časti prehnutej nadol – synklinály a z ramien spájajúcich vrcholy antiklinál 
a synklinál). Vrásnenie je len jedným z procesov, ktoré sprevádzajú orogenézu, čo je vznik pozitívneho 
georeliéfu (záverečná fáza vzniku pohorí). Na označovanie širšieho rámca procesov, ktoré predchádzali 
orogenéze sa používa pojem tektogenéza. V súčasnosti však prevláda použitie termínu orogenéza pre celý 
proces vzniku pohorí.

57) Alpsko-himálajska sústava je rozsiahly geomorfologický systém, ktorého základom sú vysoké pohoria 
vytvorené alpínskym vrásnením, keď Afrika, Arabský poloostrov a Indický subkontinent od juhu narazili do 
Eurázie. Pri Alpínskom vrásnení sa k Európe, okrem iných, pripojila aj jej dnešná južná časť (Pyrenejský, 
Apeninský a Balkánsky poloostrov). Protichodný pohyb zemských dosiek pokračuje dodnes a pohoria alpsko-
himálajskej sústavy tak naďalej nepatrne rastú. Susednými sústavami sú Africká doska, Hercynský systém 
(Česko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko, ...) a Indická doska.
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3. Geomorfologická provincia je jednotka tretej úrovne, ktorá je na rozdiel od subsystému 
vymedzená viac geologicky než orograficky.

4. Geomorfologická subprovincia predstavuje v orografii územie, v ktorom dominuje jedno 
alebo niekoľko hlavných pohorí, ale patria sem tiež ich podhoria a menšie susedné horské 
celky, ktoré obvykle majú príbuznú geologickú stavbu.

5. Geomorfologická oblasť je geologicky a tiež orograficky homogénnejšia jednotka než 
subprovincia, pričom väčšinou ešte stále ide o územie s rozlohou presahujúce jedno 
pohorie. Do jednej oblasti typicky spadá tak hlavná horská skupina, ako aj k nej 
priliehajúce podhoria alebo nížina, napríklad Fatransko-tatranská oblasť alebo 
Východoslovenská nížina.

6. Geomorfologický celok je jednotkou, na ktorej úrovni sa objavuje väčšina zemepisných 
názvov bežne chápaných ako jedno pohorie, vrchovina, pahorkatina alebo kotlina, 
napríklad Malé Karpaty, Revúcka vrchovina, Bodvianska pahorkatina alebo Košická
kotlina.

7. Podcelok je menšia časť v rámci jedného geomorfologického celku, napríklad v Nízkych 
Tatrách sú podcelkami Ďumbierske Tatry a Kráľovohoľské Tatry, ktoré oddeľuje sedlo 
Čertovica.

Obr. 2.3 Mapa geomorfologických jednotiek čiastkového povodia Bodvy

Územie čiastkového povodia Bodvy sa rozkladá v dvoch orografických oblastiach, 
ktorými sú Slovenské Rudohorie a Lučenecko-košická zníženina. Chyba! Odkaz na záložku 
nie je platný. obsahuje prehľad geomorfologických jednotiek, ktoré zasahujú do čiastkového 
povodia Bodvy.

Tabuľka 2.6 Geomorfologické jednotky čiastkového povodia Bodvy [132]

Subprovincia Oblasť Celok Podcelok

PODSÚSTAVA: KARPATY

Provincia: Západné Karpaty
Silická planina
Horný vrch
Zádielska planina
Jasovská planina

Vnútorné
Západné Karpaty

Slovenské rudohorie Slovenský kras

Dolný vrch
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Subprovincia Oblasť Celok Podcelok

Turnianska kotlina
Pipitka
Kojšovská hoľaVolovské vrchy
Holička
Košická rovina

Košická kotlina
Medzevská pahorkatina
Gemerská pahorkatina

Lučenecko-košická zníženina
Bodvianska pahorkatina

Abovská pahorkatina

Z morfologickej stránky je čiastkové povodie Bodvy značne rôznorodým územím 
s odlišným reliéfom. Centrálnu a východnú časť povodia tvorí mierne zvlnená Košická 
kotlina, ktorú uzatvárajú na severe výraznou hradbou Volovské vrchy. Zo západu ohraničuje 
kotlinu Slovenský kras a z juhu ju lemuje Bodvianska pahorkatina.

Košická kotlina má erózno-tektonický pôvod, vznikla v súvislosti s intenzívnymi 
poklesmi podložia. V kotline sú zastúpené dva výškové stupne – rovinný a pahorkatinný. 
Pahorkatinný stupeň reprezentuje Medzevská pahorkatina, ktorá zálivmi vybieha do podložia 
Volovských vrchov, kde dosahuje nadmorské výšky okolo 400 m. Od úpätia Volovských  
vrchov sa skláňa k juhu a jej výšky klesajú na 200 až 240 m. n. m. Reliéf je typický 
pahorkatinný s amplitúdou 30 až 100 m. Vodné toky tečúce z Volovských vrchov uložili 
v južnej časti Medzevskej pahorkatiny rozsiahle kvartérne štrkové nánosy vo forme 
náplavových kužeľov. Rovinný stupeň Košickej kotliny je zastúpený Košickou rovinou, ktorá 
zaberá údolnú nivu stredného a dolného toku Bodvy a jej prítokov. Nadmorská výška roviny 
sa pohybuje od 175 do 200 m. Povrch má typický rovinný ráz s deniveláciami do 30 m.

Volovské vrchy lemujú severný okraj Košickej kotliny a do čiastkového povodia 
Bodvy zasahujú svojou juhovýchodnou časťou. Volovské vrchy majú rozsiahly, smerom na 
juh vyklenutý chrbát, z ktorého vybieha systém rebrovite usporiadaných rázsoch rozčlenených 
dolinami. Nadmorské výšky vrchov sa pohybujú medzi 800 až 1300 m. V pohorí sa nachádza 
aj najvyššie miesto povodia Bodvy, ktorým je vrch Osadník (1186 m n. m. ). Na väčšine 
územia je hlboko rezaný hornatinný reliéf. Vrcholové časti zaberá aj vysočinný, veľmi hlboko 
rezaný reliéf.

Slovenský kras58) je výraznou morfologickou jednotkou budujúcou západnú časť 
povodia a tvorí ho sústava krasových náhorných planín oddelených hlbokými dolinami 
kaňonovitého rázu. Planiny ležiace severozápadným smerom dosahujú nadmorské výšky až 
do 900 m n. m. Povrch planín je silne skrasovatený. Množstvo závrtov a kužeľových kopcov 
spôsobuje, že planiny majú charakter mierne zvlnenej pahorkatiny. Svahy, ktoré ohraničujú 
jednotlivé planiny, sú veľmi strmé. Slovenský kras budujú mocné komplexy triasových 
vápencov a dolomitov silického príkrovu, ktoré podmienili vznik krasového fenoménu. 
Dôsledkom krasovatenia je v podzemí rozsiahla sústava jaskýň a priepastí. V Slovenskom 
krase je doteraz známych vyše 1000 jaskýň a priepastí.59)

Bodvianska pahorkatina vystupuje ako vyzdvihnutý okraj hrasti v južnej, pohraničnej 
časti povodia. Geneticky je táto nevysoká vrchovina príbuzná Medzevskej pahorkatine, ale 
má prudšie svahy. Ploché chrbty dosahujú miestami vyše 300 m n. m. 

                                                
58) Slovenský kras bol Nariadením vlády SR č. 101 z 13. februára 2002 vyhlásený za národný park. Jeho výmera, 

aj s územiami mimo čiastkového povodia Bodvy je 34 611,08 ha, výmera ochranného pásma národného 
parku je 11 741,57 ha.

59) Na zasadnutí Výboru svetového dedičstva 4. – 9. 12. 1995 v Berlíne boli jaskyne Slovenského krasu 
a priľahlého Aggtelekského krasu v Maďarsku zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO
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2.4.2 Pedologické pomery

V pôdnych typoch prevládajú nivné pôdy až nivné glejové pôdy. Zaberajú široké 
alúvium Idy vrátane jej pravostranných prítokov, alúvium Bodvy v dolnej časti a úzky pás 
alúvia Turnianskeho potoka. Územie východne od rieky Ida po rozvodnicu s Hornádom tvoria 
plochy illimerizovaných pôd oglejených so sprievodnými hnedými pôdami. Pás 
illimerizovaných pôd so sprievodnými pseudoglejmi na sprašových hlinách sa tiahne 
v hraničnom pásme v Bodvianskej pahorkatine. V pahorkatine sú rozšírené aj hnedozeme, 
ktoré miestami vystupujú ako erodované hnedozeme na sprašiach, alebo ako hnedozeme 
illimerizované na sprašových hlinách. Tento subtyp tvorí aj alúvium stredného toku Bodvy, 
Idy a Čečejovského potoka. V alúviu Turnianskeho potoka sa vyskytujú hnedozeme na 
hlbokých terrae calcis. Západnú časť povodia budovanú Slovenským krasom tvoria rendziny 
a plytké pokryvy terrae calcis.

Oblasť Volovských vrchov a oblasť Medzevskej pahorkatiny tvoria hnedé pôdy, a to 
hnedé pôdy nenasýtené, kyslé a na rozvodnici až hnedé pôdy podzolované. Hnedé pôdy 
nasýtené sprevádzajú tok Bodvy po oboch stranách od Jasova po Debraď a vyskytujú sa aj 
pomiestne v oblasti Jablonova nad Turňou. Vo východnej časti povodia tesne na rozvodnici 
s Hornádom sa nachádza pás degradovaných černozemí na sprašiach.

2.4.3 Lesné pomery

Územie čiastkového povodia Bodvy pokrývajú lesy na ploche 417 km2, čo predstavuje 
lesnatosť 46,8 %. Lesnatosť územia je v jednotlivých geomorfologických celkoch čiastkového 
povodia značne rozdielna. Súvislejšie lesné komplexy sa nachádzajú iba vo Volovských 
vrchoch, v pramenných oblastiach Bodvy a Idy. V minulosti tu však boli v blízkosti banských 
sídiel a v okolí hámrov odlesnené pomerne veľké plochy. Lesné porasty boli odstránené aj 
v západnej časti povodia na území Slovenského krasu, kde boli odlesnené plochy hromadne 
premieňané na pasienky. V tomto smere bola ale najviac postihnutá Košická kotlina, v ktorej 
pahorkatinnej časti sa lesy zachovali iba v polohách nevyhovujúcich pre poľnohospodársku 
veľkovýrobu.

Z pôvodných lužných lesov pokrývajúcich rovinnú časť kotliny sa zachovali iba malé 
enklávy medzi Komárovcami a Veľkou Idou. V posledných desaťročiach je vykázaný nárast 
lesnatosti v dôsledku delimitácie plôch z poľnohospodárskeho pôdneho fondu s následným 
zalesnením týchto plôch. Priemerné plošné zastúpenie ihličnatých drevín v čiastkovom povodí
Bodvy je 17,2 % a listnatých drevín je 82,8 % (Tabuľka 2.7). Z celkove výmery lesov 
v povodí (417 km2) predstavujú hospodárske lesy s prvoradou produkčnou funkciou 59,2 %. 
Lesy ochranné (pôdoochranné na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach) zaberajú 24,3 % 
a lesy osobitného určenia (v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov, lesoparky, štátne 
prírodné rezervácie, kúpeľné lesy) 16,5 % zalesnenej plochy čiastkového povodia Bodvy.

Tabuľka 2.7. Lesné pomery v čiastkovom povodí Bodvy

Zastúpenie drevín
Plocha povodia Rozloha lesov Lesnatosť

ihličnaté listnatéPovodie

[km2] [%]

Čiastkové povodie Bodvy 891,3 417 46,8 17,2 82,8

2.4.4 Geologické a hydrogeologické pomery

Geologická stavba územia predurčuje hydrogeologické pomery čiastkového povodia
Bodvy. Staršie horniny paleozoika, ktorých pôvodný charakter pred metamorfózou bol 
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peliticko –psamitický, resp. vulkanický s medzizrnovou priepustnosťou sú charakteristické 
puklinovou priepustnosťou.

Oblasť kryštalických bridlíc Volovských vrchov je na výdatnejšie pramene chudobná. 
Vyššiu výdatnosť majú pramene, ktoré vyvierajú z mladopaleozoických kryštalických 
vápencov, kde sa prejavuje puklinovo – krasová priepustnosť. V stratigrafickej jednotke 
paleozoika je prirodzený odtok podzemnej vody čiastočne narušený starou banskou 
činnosťou.

Základnou črtou hydrogeologických pomerov Slovenského krasu je relatívne 
nepriepustné podložie, na severe tvorené paleozoikom, na juhu spodným triasom. 
Spodnotriasový komplex je súčasťou tektonickej jednotky silického príkrovu, budovaného 
hlavne vápencami, resp. dolomitmi stredného triasu. Strednotriasový komplex je 
najdôležitejším zvodneným prostredím v jednotlivých hydrogeologických štruktúrach 
Slovenského krasu. Tento komplex vystupuje na povrch v morfologicky výrazných krasových 
planinách, zároveň tvorí v údoliach a kotlinách podložie kvartérnym a neogénnym 
sedimentom.

Vápence a dolomity stredného triasu majú aj veľmi malú medzizrnovú priepustnosť, 
ktorú však v podmienkach Slovenského krasu možno zanedbať, pretože puklinovo – krasová 
priepustnosť je dominujúca. Obeh podzemnej vody je veľmi komplikovaný, závislý od 
systému puklín a spojitosti krasových dutín.

Dopĺňanie puklinovo – krasových vôd v jednotlivých hydrogeologických štruktúrach 
je vo väčšine prípadov závislé od efektívnych zrážok (hlavne jarné dopĺňanie podzemných 
vôd z topenia snehu).

V súvislosti s krasovými vodami je potrebné spomenúť podzemné vody kvartérnych 
aluviálnych náplavov Bodvy a jej ľavostranných prítokov, ako aj priepustné kamenité sutiny, 
kde môžu krasové vody prestupovať. Naopak kvartérne sedimenty svahové, hlinito – ílového 
charakteru tvoria často nepriepustnú bariéru, podobne ako neogénne sedimenty. Priemerná 
mocnosť zvodnenej vrstvy v aluviálnych náplavoch je 3,3 až 11,5 m. V nadloží štrkov ležia 
prachovité, resp. ílovité hliny s organickou prímesou. 

Preskúmanosť neogénnych sedimentov je z hydrogeologického hľadiska menšia ako 
preskúmanosť kvartéru. Priepustnosť týchto sedimentov je medzizrnová a závislá od 
granulometrického zloženia. Jemnozrnné íly, resp. i sedimenty granulometricky hrubšie, ale 
s ílovitou prímesou sú nepriepustné, prípadne slabo priepustné. Šošovkovité polohy čistejších 
štrkov a pieskov medzi ílmi sú síce priepustné, ale zväčša nedosahujú väčších rozmerov 
a práve vertikálne striedanie sa ílov a štrkov, prípadne pieskov, vytvára podmienky pre vznik 
niekoľkých zvodní nad sebou.

2.4.5 Oblastné špecifiká

V minulosti bola v oblasti Slovenského rudohoria (Volovské vrchy) sústredená banská 
činnosť, ktorá mala negatívny dopad nielen na stav lesov, ale i na režim podzemných vôd. 
Postupne dochádzalo k likvidácii ťažby rúd a v súčasnosti prebieha v povodí iba veľkoťažba 
vápencov. Tieto sa dobýjajú vo veľkolome v oblasti obce Včeláre. Pri ťažbe vápencov 
v krasovom území hrozí nebezpečenstvo, že postupne dôjde k utesneniu puklín a následnému 
zníženiu výdatnosti podzemných vôd.
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3. KLIMATICKÉ A HYDROLOGICKÉ POMERY

3.1. Charakteristika klimatických pomerov a predpokladaný vplyv 
klimatickej zmeny na povodňový režim

3.1.1 Klimatické pomery a povodne v povodí Dunaja

Klimatické podmienky v povodí Dunaja vyplývajú z jeho polohy v miernom 
klimatickom pásme severnej pologule, pre ktoré je charakteristické pravidelné striedanie
štyroch ročných období. Vzhľadom na pretiahnutý pozdĺžny tvar povodia Dunaja od západu 
na východ sú klimatické podmienky mierne odlišné. V hlavných dotačných oblastiach, 
v oblastiach Álp a Karpát, má na klimatické charakteristiky najvýraznejší vplyv 
komplikovaná orografická štruktúra. Rozdiely sa zväčšujú od hornej časti povodia Dunaja
s veľkým vplyvom Atlantického oceánu smerom k východným územiam, ktoré už ovplyvňuje 
kontinentálna klíma. Južne od Álp a v strednej časti povodia Dunaja, najmä v povodiach 
Drávy a Sávy, klímu významne ovplyvňuje Stredozemné more. Interakcia vyššie uvedených 
vplyvov môže byť v ktoromkoľvek období roka spúšťacím mechanizmom povodní, najmä 
v časti povodia, ktorá sa rozprestiera v Panónskej panve.

Rozsah kolísania priemerných mesačných teplôt vzduchu medzi najteplejšími 
a najchladnejšími mesiacmi sa zväčšuje od horného Dunaja s 20 až 21 ºC k Panónskej panve 
s 22 až 24 ºC a v dolnom úseku Dunaja dosahuje 26 ºC. Priemerná ročná teplota vzduchu sa 
v povodí pohybuje od -6,2 po 12 ºC. Najnižšia teplota vzduchu býva na alpských vrcholoch, 
najvyššia priemerná ročná teplota bola pozorovaná na pobreží Čierneho mora. V celom 
povodí Dunaja je najteplejším mesiacom júl a najchladnejší je január. Zima v povodí Dunaja 
zvyčajne trvá od decembra do februára. Leto je zvyčajne horúce a trvá približne od júna do 
augusta. Absolútne rozpätie zaznamenaných teplôt je od -41 ºC po 45 ºC.

Hydrologický režim, najmä odtokové pomery v povodí Dunaja sú v rozhodujúcej 
miere ovplyvňované atmosférickými zrážkami. Priemerné ročné úhrny atmosférických zrážok 
sa pohybujú v rozpätí od viac ako 3000 mm vo vysokohorských oblastiach, po 400 mm na 
území dunajskej delty. V hornej časti povodia Dunaja kolíšu úhrny atmosférických zrážok 
v rozpätí od viac ako 2000 mm v horských oblastiach Álp až po 600 – 700 mm v stredných 
nadmorských výškach. Aktuálne hodnoty sa však môžu významne odchyľovať od dlhodobých 
priemerných hodnôt. V oblasti hornej časti povodia Dunaja boli zaznamenané denné úhrny 
zrážok vyššie ako 260 mm.

Pre čiastkové povodia v oblasti stredného Dunaja sú charakteristické podobné rozpätia 
výšky zrážkových úhrnov. Ročné úhrny zrážok sa pohybujú v rozpätí od viac ako 500 mm 
v oblasti stredného toku Tisy po viac ako 2000 mm vo vysokohorských oblastiach. 
V zberných oblastiach horných častí povodí Drávy a Sávy v Júlskych Alpách a v pramennej 
oblasti rieky Kupa dosahujú najvyššie úhrny zrážok až do 3800 mm. V nížinných oblastiach 
dolnej časti povodia Dunaja sú ročné úhrny zrážok len 500 až 600 mm, avšak najmenšie ročné 
hodnoty sú nižšie ako 400 mm.

Počet dní so snehovou pokrývkou, trvanie a výška snehovej pokrývky stúpajú 
s nadmorskou výškou. Snehová pokrývka v údoliach Álp obvykle trvá menej než 60 dní, 
zatiaľ čo v nadmorských výškach nad 3000 m je to viac ako 190 dní. Najkratší priemerný čas 
trvania snehovej pokrývky v povodí Dunaja, približne len 10 dní, je na pobreží Čierneho 
mora. Snehová pokrývka v maďarských nížinách trvá len 20 až 30 dní, v hornej časti povodia 
Dunaja 40 až 60 dní a jej priemerný podiel na celkovom ročnom úhrne zrážok tvorí 10 % až
15 %. V alpských predhoriach a vo vyšších oblastiach stredne vysokých pohorí snehová 
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pokrývka zvyčajne trváva viac ako 100 dní, pričom tu vo forme snehu spadne 20 % až 30 % 
celkového úhrnu atmosférických zrážok. Vo vyšších oblastiach Álp, v polohách nad 
1500 m n. m., snehová pokrývka trváva viac ako štyri mesiace. V Karpatoch zostáva snehová 
pokrývka relatívne dlhšie, ale viac než 300 dní v roku len v nadmorských výškach nad 
2000 m.

V prietokovom režime sú pre horný úsek Dunaja charakteristické dve odlišné obdobia: 
obdobie vysokých a obdobie nízkych vodných stavov. Úsek Dunaja až po ústie Moravy patrí 
k ľadovcovému typu vodných tokov, s maximálnymi mesačnými prietokmi v júli 
a minimálnymi v zimných mesiacoch, v januári a februári. Prietoky vody na nižšom úseku 
rieky až po ústie Tisy zostávajú pod dominantným vplyvom ľadovcového režimu, ale už 
vykazujú odchýlky od prietokového režimu v hornej časti Dunaja. Ďalej v smere toku sa však 
prietokový režim Dunaja mení, čo je evidentné najmä poniže ústí veľkých prítokov, ako sú 
rieky Tisa a Sáva. Ich pôsobením je časový priebeh priemerných mesačných prietokov na 
dolnom Dunaji podobný priebehu prietokov v dolných úsekoch Sávy a Driny, s dvomi 
maximami v priebehu roka.

Už stáročia sú v povodí Dunaja zachovávané záznamy o výskyte povodní. 
Najznámejšia z nich je povodeň na hornom Dunaji v roku 1501, o ktorej sa predpokladá, že 
bola najväčšou letnou povodňou v minulom tisícročí. Povodeň spôsobila rozsiahlu devastáciu 
územia až po Viedeň a podľa zachovaných správ mala extrémne ničivé účinky až po oblúk 
Dunaja pri Visegráde. Medzi ľadovými povodňami má historický význam povodeň v roku 
1838; ktorá zničila mnohé sídla ležiace pri rieke na úseku od Ostrihomu po Vukovar, vrátane 
miest Pešť, Óbuda a nižšie položených častí Budy na území dnešného hlavného mesta 
Maďarska. Počas minulého storočia boli charakteristické roky, v ktorých sa vyskytli 
maximálne povodňové hladiny: 1902, 1924, 1926, 1940, 1941, 1942, 1944, 1954, 1965, 1970, 
1974, 1991. História dunajských povodní v 21. storočí sa začala písať už rokom 2002
a pokračovala v rokoch 2006 [238], 2009 a v čiastkových povodiach na Slovensku aj v roku 
2010.

Všeobecne možno povodne v povodí Dunaja rozdeliť na nasledujúce typy [6]:

1. Zimné a jarné povodne spôsobované topením snehu, ktoré môže byť spojené s dažďami. 
Tento typ povodní sa najčastejšie vyskytuje v podhorských oblastiach, ale povodne môžu 
zasiahnuť aj nižšie úseky vodných tokov.

2. Letné povodne spôsobované dlhotrvajúcimi regionálnymi dažďami. Tento typ povodní sa 
vyskytuje vo všetkých vodných tokoch, ktorých povodia sú vystavené zrážkam, ale najviac 
sa prejavujú na stredných a veľkých vodných tokoch.

3. Letné povodne spôsobované prívalovými dažďami (často s úhrnmi zrážok prevyšujúcimi 
100 mm počas niekoľkých hodín) zasahujú najmä malé povodia. Tieto povodne sa môžu 
vyskytnúť kdekoľvek v malom povodí a môžu mať katastrofické následky.

4. Zimné povodne spôsobované ľadovými úkazmi, ktoré sa môžu vyskytnúť aj v čase 
relatívne malých prietokov vody. Tieto povodne sa vyskytujú najmä na úsekoch vodných 
tokov, v ktorých sú hydromorfologické podmienky umožňujúce vznik ľadových bariér 
a zátarás.

3.1.2 Klimatické pomery na území Slovenska

Klíma je dlhodobý režim počasia so všetkými jeho zvláštnosťami, pestrosťou 
a premenlivosťou, ktorými sa na danom mieste prejavuje. Z hľadiska globálnej klimatickej 
klasifikácie patrí územie Slovenska do severného mierneho klimatického pásma 
s pravidelným striedaním štyroch ročných období a premenlivým počasím s relatívne
rovnomerným rozložením zrážok počas roka.
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Podnebie Slovenska je ovplyvňované prevládajúcim západným prúdením vzduchu 
v miernych šírkach medzi stálymi tlakovými útvarmi, Azorskou tlakovou výšou a Islandskou
tlakovou nížou. Západné prúdenie prináša od Atlantického oceánu vlhký oceánsky vzduch 
miernych šírok, ktoré zmierňuje teplotné amplitúdy v priebehu dňa i roka a na územie 
Slovenska prináša atmosférické zrážky. Pri vhodných synoptických (poveternostných) 
podmienkach môže byť počasie v oblasti strednej Európy ovplyvnené aj kontinentálnymi
vzduchovými hmotami pôvodom prevažne z miernych zemepisných šírok, ktoré sa prejavujú 
väčšími dennými a ročnými amplitúdami teplôt vzduchu a menším úhrnom atmosférických 
zrážok. Kontinentálny vzduch z miernych zemepisných šírok prináša teplé, slnečné a menej
vlhké letá a chladné zimy s nízkymi úhrnmi zrážok. Okrem uvedených dvoch prevládajúcich 
vzduchových hmôt sa môžu nad územím Slovenska v priebehu roku vystriedať aj ďalšie, 
svojimi fyzikálnymi vlastnosťami špecifické vzduchové hmoty vznikajúce v tropickom alebo
arktickom podnebnom pásme, napríklad tropická morská a kontinentálna vzduchová hmota 
alebo arktická morská a kontinentálna vzduchová hmota.

Tropické vzduchové hmoty prenikajú nad Slovensko prevažne od juhozápadu, juhu 
a tiež juhovýchodu a pri svojej ceste prechádzajú cez Stredomorie. Najmä v závislosti od 
vlhkostných pomerov môže prienik tropického vzduchu do strednej Európy viesť k vzniku
diametrálne odlišného charakteru počasia. V podmienkach Slovenska všeobecne platí:

a) vzduch prichádzajúci od juhu až juhovýchodu je prevažne suchší a teplejší, v lete sa 
prejavuje suchým a teplým, až horúcim počasím;

b) vzduch prúdiaci od juhozápadu máva spravidla vyšší obsah vodnej pary, čo sa v lete
prejavuje teplým a vlhkým počasím;

c) v zime občas preniká z Balkánu pomerne studený a vlhký vzduch;

d) prítomnosť pôvodom tropických vzduchových hmôt v zime vedie v prírodných 
podmienkach na Slovensku k zmierneniu chladnejšieho charakteru počasia, s možnosťou
výskytu častejších a niekedy aj výdatnejších zrážok.

Arktické vzduchové hmoty ovplyvňujú počasie v strednej Európe prevažne v zime. 
Kontinentálny arktický vzduch prúdiaci od severovýchodu býva veľmi studený, stabilne 
zvrstvený a suchý. Morský arktický vzduch, ktorý pochádza zo severozápadu až severu je 
vlhkejší, obvykle labilne zvrstvený a v malej nadmorskej výške menej chladný.

Výsledkom striedania sa tropických a arktických vzduchových hmôt nad Slovenskom 
v priebehu roka a tiež skutočnosť, že územie krajiny je vertikálne značne členité, je genéza 
pestrej mozaiky regionálne odlišných klimatických regiónov. Horské pásma všeobecne, ale 
najmä vysoké hory tvoria významné klimatické predely a spolu s členitým terénom 
ovplyvňujú charakter jednotlivých klimatických prvkov, najmä teplotu vzduchu, atmosférické 
zrážky, vlhkosť vzduchu, oblačnosť, slnečný svit a veterné pomery. Slovenské nížiny, kotliny, 
doliny, svahy a hrebene horských masívov majú v regionálnej mierke klimaticky odlišný 
charakter. Rozdiely v teplotných a zrážkových pomeroch medzi západným a východným 
Slovenskom taktiež ovplyvňuje tvar územia krajiny, ktorý je pretiahnutý západo-východným 
smerom. V porovnaní so západne ležiacou Českou republikou a Rakúskom sa všeobecný 
charakter klímy na Slovensku prejavuje výraznejšími kontinentálnymi znakmi. Vplyv 
Atlantického oceánu na klimatické pomery Slovenska klesá postupne smernom od západu na 
východ, čo sa prejavuje napríklad aj tým, že na východnom Slovensku bývajú zimy 
v rovnakej nadmorskej výške až o 3 °C chladnejšie ako na západe územia republiky. Vplyv 
Stredozemného mora je komplexnejší, pretože závisí od ročnej doby, smeru prúdenia 
a expozície orografie. Stredomorský vplyv má všeobecne najvýraznejšie prejavy na území 
južne od Slovenského Rudohoria. Podnebie v jednotlivých oblastiach tiež ovplyvňujú 
mikroklimatické faktory, predovšetkým tvar a orientácia reliéfu voči svetovým stranám 
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a prevládajúcemu prúdeniu vzduchu, relatívna výšková členitosť, vegetácia a tiež
antropogénne vplyvy.

V Atlase krajiny Slovenskej republiky vydanom v roku 2002 je uvedená mapa 
klimatických oblastí Slovenskej republiky a klimatických okrskov, ktoré sú charakterizované 
vybranými klimatickými prvkami podľa výsledkov komplexného zhodnotenia jednotlivých 
klimatických prvkov [8].

3.1.2.1 Slnečné žiarenie (radiácia)

Súčet priameho a rozptýleného žiarenia, ktoré dopadá na horizontálny povrch, tvorí 
globálne žiarenie. Globálne žiarenie ovplyvňuje doba trvania slnečného svitu a oblačnosť. 
Priemerné ročné sumy globálneho žiarenia na Slovensku 1200 až 1300 kWh·m-2 sú najvyššie 
v nížinách, v najvyšších polohách východnej časti Tatier je to v priemere od 1100 do
1200 kWh·m-2, v stredných horských polohách a na krajnom severozápade Slovenska 1050 až 
1100 kWh·m-2, čo je následkom najmä častého výskytu zväčšenej oblačnosti. V kotlinách
globálne žiarenie ovplyvňuje výskyt inverzie a nízka oblačnosť, pričom sa jeho priemerné 
hodnoty pohybujú v intervale 1100 až 1200 kWh·m-2.

3.1.2.2 Slnečný svit a oblačnosť

Na území Slovenska je v dlhodobom priemere najslnečnejšou oblasťou juhovýchodná 
polovica Podunajskej nížiny s 2000 až 2200 hodinami slnečného svitu za rok, ale pre túto 
oblasť je maximálne, astronomicky možné trvanie slnečného svitu až 4447 hodín za rok. 
Značne dlhé trvanie slnečného svitu je tiež typické pre hrebeňové a vrcholové polohy 
vysokých horských masívov, napríklad vrcholy východnej časti Vysokých Tatier majú 
priemerne v roku až 1800 hodín slnečného svitu, čo súvisí s voľným obzorom vo veľkej 
výške a tiež s malou oblačnosťou vo veľkých nadmorských výškach počas zimy. V horských
dolinách a kotlinách severného Slovenska a na krajnom severozápade republiky doba trvania 
slnečného svitu všeobecne klesá v dôsledku zatienenia terénnymi útvarmi a väčšej oblačnosti 
na 1400 až 1500 hodín za rok. Najmenej slnečnou oblasťou na Slovensku je Orava. 
Extrémom na Slovensku je obec Kraľovany, na ktorú v dôsledku zatienenia vrchom Kopa 
(1187 m n. m.) viac ako 2 mesiace v roku, približne od druhej polovice novembra do konca 
januára nesvieti priame slnečné svetlo.

Oblačnosť je na Slovensku veľmi premenlivá, určuje ráz počasia a jej výskyt je veľmi 
citlivý na orograficky členitý reliéf. Na Slovensku býva najmenšia oblačnosť v nižších
polohách koncom leta a na začiatku jesene a naopak, najviac oblakov býva v novembri 
a decembri. Vo vysokých horských polohách pripadá najmenšia oblačnosť na zimné obdobie
a naopak, najväčšia je zaznamenávaná v lete, predovšetkým v júni.

Výskyt hmly, odhliadnuc od vyšších horských polôh, je viazaný najmä na teplotné 
inverzie a náveterné efekty. Hmla na území Slovenska najčastejšie vzniká počas pokojného 
počasia najmä v dolinách a kotlinách a vyskytuje sa prevažne na jeseň a v zime. Na horách 
vzniká hmla vtedy, keď sú vrcholy a hrebene zahalené oblakmi.

3.1.2.3 Teplota vzduchu

Teplota vzduchu patrí k hlavným klimatickým činiteľom, ktorý spolu 
s atmosférickými zrážkami určuje klimatický ráz jednotlivých oblastí. Podľa výsledkov 
vyhodnotenia dlhodobých meraní teploty vzduchu je na území Slovenska najteplejšou 
oblasťou Podunajská nížina s priemernou teplotou vzduchu v januári -1 až -2 °C, v júli 18 až 
21 °C a v ročnom priemere 9 až 11 °C, pričom k 11 °C sa približuje priemerná teplota
vzduchu aj v centre Bratislavy a na niektorých južne orientovaných svahoch hlavného mesta 
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Slovenska. Na Východoslovenskej nížine je priemerná teplota vzduchu o niečo nižšia. 
V kotlinách a dolinách riek, ktoré nadväzujú na nížiny, napr. Považie, Ponitrie alebo
Pohronie, dosahuje priemerná ročná teplota vzduchu hodnoty v intervale 6 až 8 °C.
V najvyššie položených kotlinách Slovenska, napr. v Popradskej a Oravskej kotline, je 
priemerná ročná teplota vzduchu nižšia ako 6 °C.

Priemerná ročná teplota vzduchu klesá s nadmorskou výškou. Na Slovensku dosahuje 
priemerná ročná teplota vzduchu vo výške 1000 m hodnoty v rozmedzí 4 až 5 °C, vo výške 
2000 m n. m. okolo -1 °C a na hrebeňoch Vysokých Tatier menej ako -3 °C. V horských
dolinách a kotlinách sa v zime často vyskytujú teplotné inverzie, pričom sa aj počas 
niekoľkých dní na ich dne hromadí studený vzduch. Kým v dobre vetraných polohách 
absolútne minimá neklesajú ani na -30 °C, v uzavretých horských dolinách a kotlinách bývajú 
počas mimoriadne tuhých zím mrazy až okolo -40 °C. Doteraz najnižšiu teplotu vzduchu na 
Slovensku -41 °C zaznamenali 11. februára 1929 vo Vígľaši-Pstruši, východne od Zvolena. 
V lete sú absolútne teplotné maximá rozložené podstatne rovnomernejšie a v extrémnych
prípadoch na nížinách dosahujú 39 až 40 °C. Na území Slovenska bolo absolútne teplotné 
maximum 40,3°C namerané 20. júla 2007 v Hurbanove. V ročnom chode priemernej 
mesačnej teploty vzduchu je najteplejším mesiacom júl a v najvyšších polohách Tatier august. 
Priemerná mesačná teplota vzduchu v júli, v štatisticky najteplejšom mesiaci na Slovensku, 
dosahuje v kotlinách od 16 do 18 °C, v pohoriach, v závislosti od nadmorskej výšky je to
menej ako 15 °C, napr. Tatranská Lomnica 14,8 °C, Štrbské Pleso 12,3 °C, Skalnaté pleso 9,4 
°C, Chopok 6,8 °C, v auguste Lomnický štít 3,6 °C.

Január je na Slovensku najchladnejším mesiacom v roku, ale v najvyšších polohách 
Tatier je to február. Najmiernejšie zimy sú v južnej a západnej časti Záhorskej a Podunajskej
nížiny s priemernou teplotou vzduchu v januári vyššou ako -2 °C. Vplyv klímy sa smerom na 
východ prejavuje poklesom priemernej januárovej teploty vzduchu v nížinách na hodnoty -
2 °C až -4 °C. V kotlinách Slovenska je v januári priemerná mesačná teplota vzduchu -3 až -
5 °C.

V zime sa na území Slovenska často vyskytujú teplotné inverzie, ktoré znižujú 
priemerné mesačné teploty vzduchu v kotlinách na úroveň teplôt v stredných horských 
polohách, ležiacich o niekoľko 100 metrov vyššie, napríklad v Poprade, na dne kotliny 
v nadmorskej asi 670 m n. m. býva v januári priemerná teplota vzduchu -5,0 °C, ale v Starom
Smokovci, ktorý leží o viac ako 400 m vyššie to je -4,9 °C a na Štrbskom Plese, približne vo 
výške 1350 m n. m. -5,1 °C. V najvyšších polohách Tatier je priemerná teplota vzduchu počas 
najchladnejšieho mesiaca nižšia ako -10 °C.

Teplotné pomery možno charakterizovať tiež začiatkom a časom trvania určitých 
priemerných teplôt. Obdobie s priemernou dennou teplotou nižšou ako 0 °C sa zvykne 
označovať ako zima. Zima v oblasti Podunajskej nížiny zvyčajne začína v priemere po 
20. decembri a končí približne v polovici februára. Na Východoslovenskú nížinu zima
prichádza už skôr, okolo 10. decembra a obvykle končí neskôr ako na západe krajiny, 
v období po 25. februári. V Popradskej kotline začína obdobie mrazov už okolo 25. novembra 
a končieva približne 15. marca. Vo Vysokých a Nízkych Tatrách začína zimné obdobie pred 
1. novembrom a končí po 20. máji. Hlavné vegetačné obdobie s priemernou dennou teplotou 
10 °C a viac začína na južnom a juhovýchodnom Slovensku od 21. apríla a končí zhruba po 
11. októbri, v stredných polohách začína do 5. mája a končí v záverečnej dekáde septembra. 
Vo vysokých polohách Tatier sa takéto denné priemery teploty vzduchu prakticky 
nevyskytujú. Počet letných dní, v ktorých maximálna denná teplota vzduchu dosahuje 25 °C 
a viac, sa v južných oblastiach a v niektorých kotlinách južnej polovice Slovenska, približne 
do nadmorskej výšky 350 m každoročne vyskytuje priemerne viac ako 50 dní. Napríklad 
v Hurbanove je takýchto dní v priemere 74, Lučenci 78, Sliači a Trebišove 68. Vo výškach 
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okolo 1000 m n. m. sa v priemere za rok vyskytuje 5 až 10 letných dní. Vo výškach približne 
nad 1800 m n. m. sa letný deň už nevyskytuje. Výskyt mrazov, charakterizovaný mrazovými 
dňami, kedy je počas celého dňa teplota vzduchu nižšia ako 0 °C, je na Slovensku veľmi 
rozdielny. V okolí Bratislavy je v priemere v roku okolo 90 mrazových dní, v Podunajskej
nížine do 100, vo Východoslovenskej nížine nad 110 a v kotlinách pod Tatrami ich počet za 
rok prevyšuje 160 dní. Uvedené teplotné charakteristiky platia pre obdobie medzi rokmi 1931
až 1990, ale po roku 1990 došlo vplyvom všeobecného oteplenia asi o 1 °C k posunu 
všetkých uvádzaných charakteristík.

3.1.2.4 Atmosférické zrážky

Atmosférické zrážky sú častice vody, ktoré vznikli kondenzáciou vodnej pary 
v ovzduší, vypadávajú z oblakov alebo sa usadzujú na povrchu územia, predmetov 
a rastlín [215]. Atmosférické zrážky možno rozdeliť na:

a) horizontálne zrážky, ktorými sú usadené zrážky (rosa, srieň, inovať, námraza a pod.);

b) vertikálne zrážky, ktorými sú padajúce zrážky (dážď, mrznúci dážď, mrholenie, mrznúce 
mrholenie, sneh, snehové krúpky, snehové zrná, zmrznutý dážď, ľadové ihličky a pod.).

Zrážky tiež možno rozdeľovať podľa skupenstva, z ktorej pozostávajú na kvapalné 
zrážky, čo sú zrážky v kvapalnom skupenstve (dážď, mrholenie, rosa) a tuhé zrážky, ktorými 
sú zrážky tvorené ľadovými časticami, dopadajúcimi z oblakov na zemský povrch alebo 
usadenými na predmetoch na zemskom povrchu alebo v atmosfére.

Atmosférické zrážky sa spolu s teplotou vzduchu považujú za najdôležitejší 
meteorologický prvok. Atmosférické zrážky však tiež patria k najpremenlivejším
meteorologickým prvkom tak z priestorového, ako aj časového hľadiska, pretože ich výskyt
ovplyvňuje geografická poloha územia, nadmorská výška, náveternosť, resp. záveternosť 
územia vo vzťahu k prevládajúcemu smeru prúdenia vzduchu, ktoré prináša vlhké vzduchové 
hmoty a frontálne systémy.

Priemerný ročný úhrn zrážok sa na území Slovenska pohybuje od menej ako 500 mm 
v oblasti Galanty, Senca a východnej časti Žitného ostrova, do približne 2000 mm vo 
Vysokých Tatrách (Zbojnícka chata 2130 mm). Relatívne nízke úhrny zrážok sú 
v tzv. dažďovom tieni pohorí. Z tohto dôvodu sú v dlhodobom priemere pomerne suché 
spišské kotliny, chránené od juhozápadu až severozápadu Vysokými a Nízkymi Tatrami a od
juhu Slovenským Rudohorím, kde v priemere za rok spadne miestami aj menej ako 600 mm 
zrážok. Na Slovensku pribúda množstvo zrážok s nadmorskou výškou a je to približne 50 až 
60 mm zrážok na 100 m výšky. Pohoria na severozápade a severe Slovenska sú obvykle 
bohatšie na atmosférické zrážky, než pohoria v strednej, južnej a východnej oblasti Slovenska. 
Táto skutočnosť je spôsobovaná väčšou exponovanosťou týchto pohorí voči prevládajúcemu 
severozápadnému prúdeniu. Pri južných cyklonálnych situáciách sa môžu vysoké úhrny 
atmosférických zrážok vyskytovať aj na náveterných svahoch južnejšie položených pohorí, čo 
je typické najmä na východe Slovenska, v priestore Vihorlatu a Popričného. Počas 
priemerného roka pripadá na letné obdobie od júna do konca augusta približne 40 %, na jar 
25 %, na jeseň 20 % a na zimu 15 % zrážok, z čoho je zreteľná prevaha zrážok v lete. Na 
Slovensku zvyčajne bývajú najdaždivejšími mesiacmi jún a júl a najmenej zrážok je v období 
od januára do marca. Veľká premenlivosť zrážok spôsobuje najmä v nížinách časté a niekedy
dlhotrvajúce obdobie sucha. K najsuchším oblastiam Slovenska patrí Podunajská nížina, čo je 
spôsobené jednak tým, že sú tu najnižšie úhrny zrážok, ktoré v roku bývajú aj nižšie ako 



Predbežné hodnotenie povodňového rizika v čiastkovom povodí Bodvy 31

500 mm, ale najmä tým, že málo zrážok býva v lete a je to tiež najteplejšia a relatívne
najveternejšia oblasť, v dôsledku čoho je na jej území vysoký potenciálny výpar60).

Najvyšší denný úhrn zrážok na území Slovenska bol zaznamenaný počas lokálnej 
búrky v obci Salka ležiacej pri dolnom úseku Ipľa, keď 12. júla 1957 v priebehu 
popoludňajšieho, silného lejaku spadlo mimoriadnych 228,5 mm zrážok, pričom nameraný 
celkový denný úhrn bol až 231,9 mm. V letnom období sa na celom území Slovenska 
relatívne často vyskytujú búrky, pri ktorých spadne veľké množstvo zrážok a skoro každý rok 
sa niekde na Slovensku vyskytne vyšší denný úhrn zrážok ako 100 mm. Najväčší počet dní, 
počas ktorých sa vyskytne búrka, je na horách, v dolinách a kotlinách, kde sa v priemere 
ročne vyskytne 30 až 35 takýchto dní. Najmenej búrok býva na nížinách. V zimnom období je 
výskyt búrok na Slovensku zriedkavý61), súvisí najmä s veľkou intenzitou atmosférickej 
cirkulácie a preto počas zimy búrky vznikajú najmä na okraji hlbokých tlakových níží, ktoré 
sa presúvajú od Atlantického oceánu do vnútrozemia. Suché a studené zimy, v ktorých 
dominujú kontinentálne tlakové výše, nie sú priaznivé pre tvorbu búrok.

V zimnom období padá na území Slovenska veľká časť zrážok vo forme snehu a to 
najmä v stredných a vysokých horských polohách. V nížinách sa sneženie vyskytuje od 
októbra až do apríla, ale v polohách nad 1500 až 2000 nad morom počas celého roku, teda aj 
v letných mesiacoch. V nížinách pripadá priemerný dátum prvého dňa so snehovou 
pokrývkou na začiatok decembra, v horských dolinách to zvyčajne býva už po 10. novembri 
a v horských oblastiach nad 1500 m n. m. je snehová pokrývka možná po celý rok. Priemerné 
trvanie snehovej pokrývky je na južnom Slovensku menej ako 40 dní, ale na 
Východoslovenskej nížine, ktorá je pod silnejším kontinentálnym vplyvom, snehová 
pokrývka obvykle trvá viac ako 50 dní za rok. V slovenských kotlinách snehová pokrývka 
trvá v priemere 60 až 80 dní a v horách 80 až 120 dní. Najväčší počet dní so snehovou 
pokrývkou je vo vrcholových polohách Vysokých Tatier, kde trvá aj viac ako 200 dní za rok. 
Vo výškach nad 1300 m n. m. sa bežne vyskytuje snehová pokrývka aj viac ako 100 cm 
vysoká. Vo vysoko položených zatienených vysokotatranských dolinách sa snehová pokrývka 
ojedinele udrží aj celoročne v podobe dočasných alebo trvalých snehových polí.

3.1.2.5 Veterné pomery

Veterné pomery na Slovensku komplikuje členitá orografia a značná premenlivosť 
počasia v priebehu roka má tiež veľký význam. Pri veternosti zohráva dôležitú úlohu aj 
homogenita aktívneho povrchu, ktorá ovplyvňuje jeho drsnosť. V nížinách západného 
Slovenska sa pohybuje priemerná ročná rýchlosť vetra vo výške 10 metrov nad aktívnym 
povrchom v intervale od 3 do 4 m·s-1, na východnom Slovensku od 2 do 3 m·s-1. Veternosť 
v kotlinách závisí od ich polohy a uzavretosti alebo otvorenosti voči prevládajúcim prúdeniam
vzduchu. V kotlinách, ktoré sú otvorené voči prevládajúcemu smeru pohybu vzduchu, napr. 
v údolí Váhu, Podtatranskej kotline a Košickej kotline sa priemerná ročná rýchlosť vetra 
pohybuje v rozpätí od 2 do 3 m·s-1. V uzavretejších kotlinách, v ktorých sa tiež najčastejšie 
vyskytujú inverzie, napr. vo Zvolenskej kotline, Žiarskej kotline alebo Žilinskej kotline,
dosahuje priemerná ročná rýchlosť vetra hodnoty v intervale od 1 do 2 m·s-1, v uzavretých
dolinách aj menej než 1 m·s-1. Aj v nižších polohách sa vyskytujú exponované lokality 
s vyšším ročným priemerom rýchlosti vetra ako 4 m·s-1 (Košice, Bratislava). V pohoriach, 
v závislosti od nadmorskej výšky je priemerná ročná rýchlosť vetra 4 až 8 m·s-1.

                                                
60) Potenciálny výpar je maximálne možný výpar pri daných meteorologických podmienkach za predpokladu, že 

na výpar je dostatočné množstvo vody.
61) Od 90. rokov 20. storočia sa oproti predchádzajúcim obdobiam na Slovensku mierne zvýšil výskyt búrok 

v zimnom období.
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Maximálna rýchlosť vetra v nížinách Slovenska presahuje 35 m·s-1 (126 km·h-1), 
v pohoriach až 60 m·s-1 (216 km·h-1). Na Slovensku bola doteraz zaznamenaná najvyššia 
rýchlosť vetra na Skalnatom plese, kde sa vzduch pohyboval rýchlosťou až 78,6 m·s-1

(283 km·h-1). Väčšia okamžitá rýchlosť vetra ako 50 m·s-1 (180 km·h-1) sa mohla vyskytnúť 
počas ojedinelých tornád aj v nížinách, ale priame merania z priebehu týchto udalostí 
neexistujú.

Na území Slovenska smer prúdenia vzduchu najviac ovplyvňuje všeobecná cirkulácia
atmosféry v strednej Európe a významnú úlohu tiež zohráva reliéf terénu. Prevláda západná 
a severozápadná zložka prúdenia vzduchu, ktorá v niektorých lokalitách býva ovplyvňovaná 
lokálnou konfiguráciou reliéfu, najmä v priesmykoch, dolinách a kotlinách. V ročnom
priemere na Záhorí prevláda juhovýchodný vietor nad severozápadným. V Podunajskej nížine 
je to práve naopak. Na strednom Považí a na Ponitrí, rovnako ako na východnom Slovensku 
prevláda severné prúdenie. K najveternejším regiónom Slovenska patria Podunajská 
a Východoslovenská nížina. Bratislava patrí k najveternejším mestám v strednej Európe, čo 
spôsobujú Devínska a Lamačská brána, kde je zúžený priestor medzi Malými Karpatmi 
a Hainburgskými vrchmi v Rakúsku. V ročnom priemere fúka najsilnejší vietor vo februári 
a v marci, ale aj v novembri. Naopak, na Slovensku je v priemere najmenej veterným 
mesiacom september.

3.1.3 Klimatické pomery v čiastkovom povodí Bodvy

Čiastkové povodie Bodvy zaberá vďaka zložitým orografickým pomerom viacero 
klimatických oblastí. Južná a juhovýchodná časť povodia, ktorú charakterizuje Košická 
kotlina, spadá do klimatického okrsku, ktorý je teplý, mierne vlhký s chladnou zimou
a v údolí Bodvy siaha približne po mesto Medzev a v údolí Idy po Bukovec.

Územie smerom na severozápad so vzrastajúcou nadmorskou výškou sa zaraďuje do 
klimatického okrsku mierne teplý, s mierne vlhkou a studenou zimou.

Úzky pruh územia, ktorý sa tiahne od Zlatej Idky po južných svahoch Volovských 
vrchov spadá do klimatického okrsku, ktorý je charakterizovaný ako mierne teplý, vlhký 
a teplotne sa líši väčšími amplitúdami teploty. 

Hrebeňové polohy Volovských vrchov patria už do okrsku, ktorý je mierne chladný, 
s júlovou izotermou. Tento okrsok zahŕňa územie od nadmorskej výšky 800 m a vyznačuje sa 
veľkou vlhkosťou. 

Dlhodobá priemerná ročná teplota vzduchu v čiastkovom povodí Bodvy je od 5 °C do 
8 °C. Priemerný ročný úhrn zrážok v povodí sa pohybuje od 600 do 1000 mm.

3.1.4 Predpokladaný vplyv klimatickej zmeny na povodňový režim

Národné správy Slovenskej republiky o zmene klímy vypracúva tím odborníkov 
poverených MŽP SR približne každé štyri roky. Slovenská republika národnými správami
o zmene klímy plní záväzky podľa článkov 4 a 12 Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, 
Kjótskeho protokolu (dohovoru) a aktuálneho rozhodnutia konferencie zmluvných strán 
dohovoru, pričom doteraz pripravila päť národných správ o zmene klímy. Všetky správy sú 
uverejnené na stránkach:
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/items/4903.php
a
http://maindb.unfccc.int/public/country.pl?country=SK

Najnovšie, tretia, štvrtá a piata národná správa o zmene klímy sú k dispozícii na 
stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:
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http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ovzdusie/politika-zmeny-klimy/dokumenty/.

V 20. storočí bol na Slovensku zaznamenaný rast priemernej ročnej teploty vzduchu 
asi o 1,1 °C (v zime ešte viac) a pokles ročných úhrnov atmosférických zrážok o 5,6 % 
v priemere, pričom:

– na juhu Slovenska bol zaznamenaný pokles aj viac ako 10 %,

– na severe a severovýchode Slovenska je ojedinele za celé storočie zaznamenaný rast 
do 3 %.

Počas 20. storočia bol takmer na celom území Slovenska zaznamenaný tiež výrazný 
pokles relatívnej vlhkosti vzduchu do 5 % a pokles snehovej pokrývky. Charakteristiky 
potenciálneho a aktuálneho výparu, vlhkosti pôdy, globálneho žiarenia a radiačnej bilancie 
potvrdzujú, že najmä juh Slovenska sa postupne vysušuje, čo sa prejavuje predovšetkým
rastom potenciálnej evapotranspirácie a poklesom vlhkosti pôdy. V charakteristikách
slnečného žiarenia však neboli, okrem prechodného zníženia v období rokov 1965 až 1985, 
zaznamenané žiadne podstatné zmeny. Podobný vývoj pokračuje aj po roku 2000 [15].

V Piatej národnej správe Slovenskej republiky o klimatickej zmene [238] sa uvádza, 
že v období od roku 1881 do roku 2008 priemerná ročná teplota vzduchu na Slovensku 
vzrástla o 1,6 °C, pričom na stúpnutí priemernej ročnej teploty má významnejší podiel 
obdobie od januára do augusta. V rovnakom období rokov 1881 až 2008 na Slovensku 
poklesli priemerné ročné zrážky o 3,4 %. Od roku 1900 bol zaznamenaný významný pokles 
vlhkosti vzduchu, ktorý je v južných oblastiach krajiny približne 5 %, inde na území 
republiky menej ako 5 % a tiež úbytok snehovej pokrývky v polohách ležiacich v nadmorskej 
výške pod 1000 m n. m.

Na Slovensku sú vyhodnotené a podrobne analyzované výstupy z deviatich modelov 
všeobecnej cirkulácie atmosféry (GCMs), ktoré vypracovali štyri svetové klimatické centrá. 
Pri regionalizácii výstupov GCMs sa na Slovensku využíva metóda tzv. štatistického 
downscalingu, pri ktorej sa modifikácia výstupov globálnych klimatických modelov do 
jednotlivých zvolených bodov na území krajiny vykonáva štatistickými metódami použitím
súborov nameraných údajov.

Scenáre možného priebehu klimatickej zmeny sa týkajú nielen ročného chodu 
jednotlivých klimatických prvkov pre niektoré budúce časové horizonty, ale aj časových 
radov týchto prvkov až do roku 2100. K dispozícii sú vypracované scenáre pre viaceré 
klimatické prvky, ako sú napríklad teplota vzduchu, atmosférické zrážky, globálne žiarenie, 
vlhkosť vzduchu. Tabuľka 3.1 a Tabuľka 3.2 obsahujú scenáre zmien mesačných priemerov 
teploty vzduchu a mesačných úhrnov zrážok pre stred Slovenska a 50-ročné časové horizonty 
2010 (1986 – 2035), 2030 (2006 – 2055) a 2075 (2051 – 2100) podľa výstupov troch modelov 
GCMs. Teplotné scenáre je možné použiť pre celé územie Slovenska, ale zrážkové scenáre sa 
pri jednotlivých staniciach líšia aj viac ako o 10 %, pričom je v zime väčší rast úhrnov na 
severe a v lete väčší pokles na juhu.

Tabuľka 3.1. Scenáre zmien mesačných priemerov teploty vzduchu [°C] v 50-ročných horizontoch regionálne 
modifikovaných pre celé Slovensko v porovnaní s normálom 1951 – 1980 podľa GCMs modelov CCCM 1997, 
CCCM 2000 (Kanada) a GISS 1998 (USA); pri týchto scenároch pripočítame scenár k mesačným normálom 

teploty vzduchu z obdobia 1951 – 1980 [15]

Mesiac
Horizont

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

CCCM 1997
2010 (1986 – 2035) 0,5 0,7 0,9 0,7 0,4 0,6 0,9 1,0 1,0 0,9 0,6 0,4
2030 (2006 – 2055) 0,9 1,2 1,4 1,1 0,8 1,1 1,4 1,5 1,6 1,2 0,7 0,7
2075 (2051 – 2100) 2,2 2,9 2,8 2,3 2,3 2,9 3,4 3,6 3,6 3,0 2,0 1,8
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Mesiac
Horizont

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

CCCM 2000
2010 (1986 – 2035) 0,6 0,8 1,9 1,8 1,5 0,8 1,4 1,2 1,2 0,9 0,3 0,4
2030 (2006 – 2055) 1,4 1,5 2,6 2,4 2,0 1,3 2,0 1,8 1,6 1,3 0,8 1,2
2075 (2051 – 2100) 3,5 4,2 4,8 3,8 3,2 2,7 3,5 3,4 3,3 3,0 2,2 2,6

GISS 1998
2010 (1986 – 2035) 0,3 0,3 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4 0,3 0,5 0,6 0,5
2030 (2006 – 2055) 1,2 1,0 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,9 1,2 1,2
2075 (2051 – 2100) 2,7 2,4 2,3 2,2 1,9 1,8 2,1 2,4 2,3 2,3 2,6 2,8

Tabuľka 3.2. Scenáre (kvocienty) zmien mesačných úhrnov zrážok v 50-ročných horizontoch pre stred Slovenska 
v porovnaní s normálom 1951 – 1980 podľa GCMs modelov CCCM 1997, CCCM 2000 (Kanada) a GISS 1998 
(USA); pri týchto scenároch vynásobíme kvocientom mesačné normály zrážok z obdobia 1951 – 1980 (pre iné 

oblasti SR sú mierne odlišné kvocienty) [15]

Mesiac
Horizont

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

CCCM 1997
2010 (1986 – 2035) 1,03 0,97 1,08 1,00 1,09 0,95 0,93 0,94 1,04 1,08 1,07 1,03
2030 (2006 – 2055) 1,05 0,99 1,12 1,06 1,13 0,97 ,094 0,95 1,05 1,10 1,11 1,06
2075 (2051 – 2100) 1,22 1,12 1,17 1,04 1,07 0,87 0,89 0,94 1,03 1,09 1,18 1,20

CCCM 2000
2010 (1986 – 2035) 1,05 0,98 1,06 0,98 1,06 0,91 0,90 0,92 1,06 1,13 1,11 1,04
2030 (2006 – 2055) 1,06 1,02 1,11 0,99 1,02 0,86 0,84 0,93 1,05 1,13 1,13 1,06
2075 (2051 – 2100) 1,14 1,10 1,18 1,01 1,06 0,88 0,84 0,92 1,11 1,18 1,17 1,11

GISS 1998
2010 (1986 – 2035) 0,98 0,97 0,98 1,01 1,02 1,00 0,98 1,02 1,06 1,03 1,00 1,00
2030 (2006 – 2055) 0,96 0,98 1,00 1,01 1,02 1,01 0,98 1,02 1,07 1,03 0,98 0,98
2075 (2051 – 2100) 1,18 1,16 1,10 1,07 1,05 0,99 0,97 0,98 1,02 1,05 1,05 1,10

Analýza výsledkov simulácií podľa scenárov klimatickej zmeny naznačuje, že 
v budúcnosti by mali k významným extrémom patriť rady dní s priemernou dennou teplotou 
prevyšujúcou 24 ºC. Na juhu Slovenska boli takéto dni zaznamenané už v prvej dekáde 
21. storočia, pričom ich priemerný ročný počet osciluje okolo 6 dní. Počet takýchto dní by 
mohol vzrásť dva až trikrát a dá sa predpokladať, že do konca 21. storočia počet takých dní 
stúpne až na 45 dní v roku. Stúpnutie teploty vzduchu spôsobí počas období cyklonálneho 
počasia62) významný nárast tlaku vodných pár, vrátane vodných pár na kondenzáciu
v atmosfére, čo podstatne zväčší úhrny zrážok nielen počas silných búrok v teplých častiach 
roka, ale tiež počas cyklonických situácií trvajúcich viacero dní a vyskytujúcich sa v priebehu 
celého roka. Možno predpokladať, že zrážkové úhrny počas extrémnych zrážkových udalostí 
s pravdepodobnosťou opakovania raz za 50 rokov a menej často budú o 20 až 25 % vyššie 
ako boli v 1. dekáde 21. storočia. Podľa analýzy výsledkov jednotlivých skúmaných scenárov 
klimatickej zmeny by mohli vyššie úhrny zrážok vo viacerých oblastiach Slovenska každý rok 
prevyšovať 150 mm a v priemere raz za 50 rokov 400 mm. Tieto predpoklady vyplývajú 
priamo z fyzikálnej teórie atmosférických zrážok.

Na severnom Slovensku a v pohoriach možno predpokladať nárast zrážkových úhrnov 
približne o 30 % aj v zimnom období a súčasne by tiež malo dôjsť k zvýšeniu teploty vzduchu 

                                                
62) Cyklóna (tlaková níž) je oblasť, v ktorej je oproti jej okoliu nižší tlak vzduchu. Tlaková níž obyčajne vzniká 

na frontálnej vlne (frontálnej poruche), keď výstupný pohyb – vytláčanie teplého vzduchu na frontálnych 
plochách a jeho roztekanie do strán v hornej časti troposféry – vyvoláva úbytok vzduchu, teda pokles tlaku, 
vznik a prehlbovanie tlakovej níže v tomto priestore. Pri výstupnom pohybe sa vzduch adiabaticky
ochladzuje, čím dochádza ku kondenzácii vodnej pary, vzniku oblakov a vypadávanie zrážok.
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o 4 ºC. Do konca 21. storočia by tento proces mal spôsobiť významný nárast úhrnov zrážok 
v polohách s nadmorskou výškou medzi 800 až 1000 m n. m., pričom by to mali byť najmä
kvapalné zrážky s nepriaznivými následkami na snehové podmienky. Navyše, z dôvodu 
oteplenia by sa mali oproti súčasnosti častejšie vyskytovať zimné povodne. V prípade 
zvýšenia teploty vzduchu o 4 ºC by však nemal byť ohrozený výskyt snehu a snehovej 
pokrývky v polohách s nadmorskou výškou nad 1200 m n. m. Naopak, v týchto výškach 
možno oproti súčasnosti očakávať vytváranie vyšších vrstiev snehu, čo na druhej strane 
v spojení s predpokladaným stúpnutím priemernej teploty vzduchu zvyšuje riziko výskytu 
lavín.

Zväčšenie množstva snehu vo výškach nad 1200 m n. m. a zmenšenie jeho množstva 
vo výškach pod 800 m n. m. tiež ovplyvní teplotu a vlhkostné pomery aj v iných oblastiach 
Slovenska. Napríklad, v období rokov 1951 až 1980 v Hurbanove počas zimy (december 
až február) bolo zaznamenaných priemerne ročne 20 dní s priemernou dennou teplotou
vzduchu -3 ºC a nižšou a 48 dní s priemernou dennou teplotou nad bodom mrazu (0 ºC). 
V období rokov 2071 – 2100 by mal v zime klesnúť počet dní s priemernou dennou teplotou 
vzduchu -3 ºC na dva a počet dní s priemernou dennou teplotou nad bodom mrazu stúpnuť až 
na 78.

Na určovanie vplyvu klimatickej zmeny na hydrologický cyklus boli použité metódy 
matematického modelovania možných zmien hydrologického režimu. Vychádzalo sa pritom 
zo systémovej paradigmy, podľa ktorej sa klimatické charakteristiky (najčastejšie teplota 
vzduchu a atmosférické zrážky) považujú za vstupné veličiny do hydrologického systému. 
Následne sa určovala zmena hydrologického režimu v dôsledku očakávaných zmien 
uvedených vstupov pomocou niektorého z hydrologických bilančných modelov. Na 
konštrukciu priestorového obrazu budúcich možných zmien dlhodobého priemerného ročného 
odtoku bol s využitím prostredia a metód GIS vytvorený priestorový model, ktorý vychádza 
zo závislosti medzi priemerným ročným odtokom, priemerným ročným úhrnom zrážok 
a teplotou vzduchu, resp. indexom priemerného ročného potenciálneho výparu. Na základe 
rôznych scenárov možnej zmeny úhrnu zrážok vo vybraných klimatických staniciach63) boli 
vytvorené mapy zmeny dlhodobého priemerného ročného úhrnu zrážok voči zvolenému 
referenčnému obdobiu rokov 1951 až 1980. Tieto výsledky spolu s informáciou o možnej
zmene dlhodobej priemernej ročnej teploty vzduchu následne slúžili ako vstupné mapy pre 
Turcov model na výpočet priestorových scenárov zmeny dlhodobého priemerného ročného 
odtoku. Metódami mapovej algebry boli potom vypočítané územné priemery percentuálnej 
zmeny odtoku pre vybrané oblasti a povodia územia Slovenska.

V Piatej národnej správe Slovenskej republiky o klimatickej zmene sú uvedené 
výsledky modelovania podľa scenára CCCM97 a podľa nich možno napriek možnosti nárastu 
úhrnu zrážok predpokladať pokles odtoku z celého územia Slovenska [238]. V porovnaní 
s referenčným obdobím rokov 1951 až 1980 možno predpokladať, že v roku 2030 bude 21 % 
a v roku 2075 84 % územia Slovenska v zóne poklesu dlhodobého priemerného odtoku od -5 
do -20 %. 

Hodnotenie scenárov odtoku počas roka indikuje, že oproti referenčnému obdobiu
rokov 1951 až 1980 možno k časovému horizontu 2075 (2051 – 2100) očakávať zmeny 
v rozdelení dlhodobého priemerného mesačného odtoku na celom území Slovenska:

                                                
63) Sieť klimatologických staníc na Slovensku tvorí 104 staníc s klimatologickým programom, z ktorých je 

27 integrovaných do siete pozemných synoptických staníc a 77 staníc je s dobrovoľným pozorovateľom, 
pričom 9 staníc je v správe iných organizácií, avšak s prístrojovým vybavením a pod metodickým dohľadom 
SHMÚ. Merania 19 veličín sa robia trikrát denne.
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1. V západnej časti Slovenska možno predpokladať zvýšenie zimného a jarného odtoku, 
v decembri a januári v rozpätí od 30 do 60 % a v júli pokles odtoku od -20 do -40 %.

2. V severnej časti stredného Slovenska sa dá očakávať nárast odtoku v zime a na jar, 
v období od novembra do marca, s najvyšším stúpnutím vo februári alebo v januári 
v rozpätí od 80 do 120 %. V čiastkovom povodí Dunajca a Popradu možno predpokladať 
nárast odtoku v intervale od 20 do 40 %. Naopak, pokles odtoku by mohol nastať v období 
od apríla do septembra s najväčším poklesom v máji, v čiastkovom povodí Dunajca 
a Popradu v apríli a júli od -20 do -40 %.

3. Pre južné oblasti stredného Slovenska by mali byť, oproti situácii na severe krajiny, 
charakteristické kratšie obdobia nárastu odtoku v zime a na jar, ale naopak, obdobie 
dlhodobého poklesu priemerného mesačného odtoku bude asi dlhšie. Najväčší nárast 
odtoku možno predpokladať vo februári v rozpätí od 20 až do 90 % a najvýznamnejší 
pokles by mohol nastávať v júli a auguste od -30 do -70 %.

4. Na východe Slovenska by sa mal najväčší prírastok dlhodobého priemerného mesačného
odtoku prejavovať najmä v januári od 25 do 100 %, pričom vo východných povodiach 
oblasti by to mohlo byť od 60 do 200 %. Najväčší pokles odtoku by sa mal prejavovať 
v apríli od -10 do -40 %, vo východne položených povodiach od -25 do -50 %.

Je nevyhnutné zdôrazniť, že uvádzané výsledky simulácií účinkov klimatickej zmeny 
treba interpretovať mimoriadne opatrne. Pri interpretácii výsledkov numerických simulácií sa 
musia brať do úvahy neistoty meteorologických prístupov a samotných scenárov klimatickej 
zmeny. Napriek tomu sa naznačené trendy javia ako veľmi pravdepodobné a sú v súlade so 
všetkými štúdiami dopadov klimatickej zmeny týkajúcich sa Slovenska a tiež so štúdiami 
vypracovanými v susedných štátoch.

3.2. Hydrografické údaje o povodiach a riečnej sieti

Vymedzenie čiastkového povodia Bodvy podľa prílohy č. 1 vyhlášky 
č. 224/2005 Z. z. [263] obsahuje Tabuľka 3.3. Prehľad vodných tokov v čiastkovom povodí 
Bodvy, ktoré majú plochu povodia väčšiu ako 100 km2 obsahuje Tabuľka 3.4.

Tabuľka 3.3 Oblasť povodia Bodvy

Povodie Číslo hydrologického poradia

Čiastkové povodie Bodvy 4-33
Bodva 4-33-01

Obr. 3.1 Schéma vodných tokov v čiastkovom povodí Bodvy s plochou povodia P ≥ 100 km2
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Tabuľka 3.4 Vodné toky v čiastkovom povodí Bodvy s plochou povodia P ≥ 100 km2

Dĺžka
Plocha

povodia
Číslo

povodia
ID vodného toku

Rád
toku

Názov toku

[km] [km2]

4-33-01-1 IV. Bodva 46,99 865,523
4-33-01-309 VI. Gombošský kanál 7,53 141,777
4-33-01-172 VI. Čečejovský potok 24,78 123,444
4-33-01-137 V. Ida 51,52 380,654

4-33

4-33-01-25 V. Turňa 25,02 179,337

3.2.1 Tisa

Povodie Tisy je najväčším čiastkovým povodím v medzinárodnom povodí Dunaja 
s plochou povodia 157 186 km2 a rieka Tisa (ukrajinsky Тиса, rumunsky a srbsky Tisa, 
maďarsky Tisza) je tiež dĺžkou 966 km najdlhším prítokom Dunaja.

Obr. 3.2. Medzinárodné čiastkové povodie Tisy [221]

Rieka Tisa pramení vo východných Karpatoch na Ukrajine a má dva pramene: Čiernu 
Tisu a Bielu Tisu, ktorých sútok sa nachádza 3 km severovýchodne od mesta Rachov64). 
Približne 16 km južne od Rachova vchádza Tisa na ukrajinsko-rumunskú štátnu hranicu. 
Východne od mesta Tačov sa koryto Tisy vracia na územie Ukrajiny, ale západne od mesta 

                                                
64) Rachov (ukrajinsky Рахів, rusínsky Рахово, rusky Рахов, maďarsky Rahó, rumunsky Rahău; 

17 tis. obyvateľov v roku 2005  ) je mesto na Ukrajine, ktoré leží vo východnej časti zakarpatskej Ukrajiny. 
V rokoch 1918 – 1938 bol Rachov v Československej republike.
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Vinohradov65) priteká na maďarsko-ukrajinskú hranicu a potom na územie Maďarska. Tisa sa 
po oblúku na sever v Maďarsku vracia na maďarsko-ukrajinskú štátnu hranicu, po ktorej 
prechádza na spoločné miesto slovensko-maďarsko-ukrajinských štátnych hraníc. Spoločný 
slovensko-maďarský úsek Tisy je dlhý len 5 458 m a ďalej sa rieka Tisa opäť vracia na 
maďarské územie.

V Maďarsku tečie Tisa smerom na juhozápad a na severovýchodnom okraji mesta 
Tokaj do rieky z pravej strany ústi Bodrog. Tisa sa za mestom Tokaj na úseku približne 10 km 
otáča na juh a juhozápadný smer naberá za meandrom, ktorý sa nachádza južne od obce 
Tiszaladány a na úseku od mesta Tiszalök po obec Tiszadob smeruje na západ. Na 
nasledujúcom úseku Tisa tečie na juhojuhozápad až juhozápad a približne 1,7 km západne od 
obce Tiszagyulaháza a 3 km severovýchodne od mesta Tiszaújváros ústi z pravej strany do 
Tisy rieka Slaná. Tisa ďalej tečie po južnom a východnom okraji mesta Szolnok, smer toku sa 
otáča takmer na juh, preteká mestom Szeged a približne 13 km juhozápadne od mesta vteká 
na územie Srbska. V Srbsku tečie Tisa smerom na juh a približne 35 km juhovýchodne od 
mesta Novi Sad ústi z ľavej strany do Dunaja.

3.2.2 Bodva

Bodva (ID toku: 4-33-01-1; plocha povodia: 865,523 km2; dĺžka: 46,99 km) pramení 
v nadmorskej výške asi 890 m n. m. na severovýchodnom svahu vrchu Osadník 
(1186 m n. m.), ktorý leží v podcelku Pipitka v pohorí Voloveské vrchy. Rieka tečie od 
prameňa Chotárnou dolinou smerom na severovýchod, pričom masívy Tupého vrchu 
(1051 m n. m.) a Drieňovca (642 m n. m.) jej tok na kratšom úseku usmerňujú na východ. Tok 
Bodvy sa asi 2 km východne od obce Štós otáča na východ a vstupuje do Medzevskej 
pahorkatiny, ktorá je podcelkom Košickej kotliny patriacej do oblasti Lučensko – košická 
zníženina. Bodva preteká cez mesto Medzev, v ktorom do nej z ľavej strany ústi Zlatná 
(ID toku: 4-33-01-484; plocha povodia: 24,582 km2; dĺžka: 8,83 km).

Pred obcou Jasov sa trasa Bodvy pootáča na juhovýchod, preteká hornou časťou 
Jasova a z juhozápadu míňa jeho dolnú časť a pri osade Hatiny (miestna časť obce Debraď) sa 
trasa zatáča takmer priamo ma juh. Bodva ďalej preteká mestom Moldava nad Bodvou, 
pokračuje rovinatým územím podcelku Košická rovina a pri Budulove66) sa rieka otáča 
smerom na juhozápad. V poliach približne 0,9 km juhozápadne od obce Peder do Bodvy 
z ľavej strany ústi jej najvýznamnejší prítok – rieka Ida.

Ida (ID toku: 4-33-01-137; plocha povodia: 380,654 km2; dĺžka: 51,52 km) pramení 
vo Volovských vrchoch a prameň rieky sa nachádza na juhovýchodnom svahu vrchu Biely 
kameň (1135 m n. m.) vo výške približne 940 m n. m. Ida tečie od prameňa v lesoch smerom 
na juhovýchod, dnom doliny preteká popri juhozápadnom okraji časti obce Zlatá Idka 
Koncuveské a po krátkom oblúku na východ vteká do vodnej nádrže Bukovec. Pod nádržou 
Idka preteká obcou Bukovec a vteká do vodnej nádrže Pod Bukovcom. Na nasledujúcom 
úseku sa trasa Idy otáča smerom na juh, preteká cez obec Malá Ida a vchádza do Košickej 
kotliny. Ida preteká západnými časťami mesta Košice, tečie cez mestskú časť Šaca a popri 
západnom okraji areálu spoločnosti U. S. Steel Košice do obce Veľká Ida. Už vo Veľkej Ide 
sa trasa rieky pootáča na juhojuhozápad a 2,8 km za obcou na juhozápad. V poliach, približne 
1,7 km južne od obce Komárovce do Idy z pravej strany ústi Ortovský potok (ID toku: 4-33-

                                                
65) Vinohradov (ukrajinsky Виноградів, rusínsky Cивлюш, rusky Виноградово, maďarsky Nagyszőlős, 

rumunsky Seleuşu Mare); 26 520 obyvateľov v roku 2007) je město na Ukrajine ležiace neďaleko maďarských 
a rumunských hraníc.

66) Budulov je mestská časť Moldavy nad Bodvou, ktorá leží približne 3 km južne od centra mesta.
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01-320; plocha povodia: 31,575 km2; dĺžka: 6,82 km). Približne o 1 km ďalej v smere toku do 
Idy z ľavej strany ústi Gombošský kanál.

Gombošský kanál (ID toku: 4-33-01-309; plocha povodia: 141,777 km2; dĺžka:
7,53 km), ktorý začína pri južnom okraji obce Veľká Ida, z východnej strany obchádza obec 
Gomboš, priteká k Perínskym rybníkom, severne od ktorých sa otáča na západ a po 3 km ústi 
z ľavej strany do Idy.

Do Idy približne 1 km v smere prúdu od ústia Gombošského kanála ústi z ľavej strany 
Perínsky kanál (ID toku: 4-33-01-270; plocha povodia: 43,594 km2; dĺžka: 4,53 km). Za 
vyústením Perínskeho kanála, severne od obce Buzica sa Ida otáča na severozápadozápad 
a v rkm 10,2 do rieky z pravej strany ústi Cestický potok (ID toku: 4-33-01-246; plocha 
povodia: 26,319 km2; dĺžka: 7,57 km). Približne 1,6 km severovýchodne od obce Janík do Idy 
z pravej strany ústi Čečejovský potok.

Čečejovský potok (ID toku: 4-33-01-172; plocha povodia: 123,444 km2; dĺžka:
24,78 km) pramení na južnom okraji Volovských vrchov, na južnom svahu Kobylej hory 
(882 m n. m.) v nadmorskej výške asi 650 m n. m. Potok tečie smerom na juh, po opustení 
lesov vedie jeho trasa cez polia východne od obce Rudník, približne 1,2 km južne od obce sa 
pootáča smerom na juhovýchod a cez les preteká k obci Paňovce. Juhovýchodne od Paňoviec 
do Čečejovského potoka ústi z ľavej strany Šemšiansky  potok (ID toku: 4-33-01-190; plocha 
povodia: 38,046 km2; dĺžka: 9,85 km) a od miesta vyústenia sa trasa potoka otáča na juh, 
preteká cez obec Čečejovce, od ktorých pokračuje smerom na juhozápad. Približne 1 km pred
vyústením do Idy Čečejovský potok z ľavej strany prijíma vody Mokranského potoka 
(ID toku: 4-33-01-173; plocha povodia: 23,811 km2; dĺžka: 8,20 km).

Na severozápadnom okraji obce Janík ústi do Idy z pravej strany posledný prítok 
Konotopa (ID toku: 4-33-01-141; plocha povodia: 28,086 km2; dĺžka: 10,07 km) a o 1,9 km 
ďalej Ida ústi z ľavej strany do Bodvy. Bodva od profilu vyústenia Idy tečie takmer na sever, 
najskôr z východu a potom zo severu obteká obec Žarnov. V rkm 5,5, ktorý leží približne 
1,6 km východne od obce Turňa nad Bodvou, do rieky z pravej strany ústi Drienovec 
(ID toku: 4-33-01-119; plocha povodia: 61,745 km2; dĺžka: 11,86 km). Približne 0,8 km 
poniže ústia Drienovca sa Bodva otáča na juhozápad a 0,7 km západne od obce Turnianska 
Nová Ves do rieky z pravej strany ústi Turňa.

Turňa (ID toku: 4-33-01-25; plocha povodia: 179,337 km2; dĺžka: 25,02 km) pramení 
v nadmorskej výške asi 515 m n. m na severnom svahu masívu ležiacom západne od vrchu 
Drieňovec (476 m n. m.), v podcelku Silická planina celku Slovenský kras patriaceho do 
oblasti Slovenské Rudohorie. Turňa od prameňa tečie na krátkom úseku na sever, ale hneď na 
začiatočnom úseku sa oblúkom otáča smerom na východ. Na hornom úseku Turňa preteká cez 
lesy, vstupuje do Turnianskej kotliny a potom po lúkach a pred obcou Silická Jablonica, ktorú 
obteká z južnej strany pri konci záhrad, tečie medzi poľami a lesom. Približne 0,9 km južne 
od obce Hrušov do Turne z ľavej strany ústi Hrušovský potok (ID toku: 4-33-01-72; plocha 
povodia: 13,730 km2; dĺžka: 2,66 km), ďalej rieka preteká asi 0,8 km od južného okraja 
intravilánu obce Jablonov nad Turňou, pokračuje pri severnom úpätí kopca Veľký Paklán 
(267 m n. m.) a na nasledujúcom úseku z juhu míňa Hrhovské rybníky. Vo vzdialenosti 
približne 1,7 km juhovýchodne od obce Dvorníky, v rkm 2,5 do Turne z ľavej strany ústi 
Chotárny potok (ID toku: 4-33-01-81; plocha povodia: 24,624 km2; dĺžka: 3,14 km). Do 
Turne ešte pred vyústením do Bodvy, asi 0,45 km od ústia, z pravej strane pritekajú vody 
Hájskeho potoka (ID toku: 4-33-01-26; plocha povodia: 24,401 km2; dĺžka: 12,23 km).

Bodva pod vyústením Turne ďalej pokračuje smerom na juhozápad a približne 0,6 km 
juhozápadne od hranice intravilánu obce Hosťovce Bodva preteká cez štátnu hranicu 
a vchádza na územie Maďarska. V Maďarsku Bodva pokračuje na juhozápad a preteká 
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pomedzi polia. Juhozápadne od obce Bódvaszilas sa trasa Bodvy pootáča smerom na juh, 
ďalej v údolí medzi obcami Perkupa a Szalonna tečie na juhovýchod a ďalej pokračuje 
smerom takmer na juh. Bodva preteká cez západné časti mesta Szendrö, takmer stredom 
mesta Edelény a po východnom okraji mesta Miškolc, od ktorého vo vzdialenosti približne 
15 km juhovýchodným smerom ústi z ľavej strany do rieky Slaná.

3.3. Hydrologické pomery v čiastkovom povodí Bodvy

Základný charakter hydrologického režimu67) vyjadrujú priemerné hodnoty odtoku 
vody68) a zrážok v reprezentatívnom období 1961 – 2000, výskyt a tiež frekvencia extrémnych 
hodnôt a rozdelenie odtoku v roku. Údaje o priemernom odtoku a zrážkach patria 
k základným informáciám o hydrologickej bilancii69) a vodnom potenciáli povodia. Slovenská 
časť čiastkového povodia Bodvy sa výškou zrážok a odtoku mierne líši od priemerných 
hodnôt celej časti územia Slovenska, ktorá leží v správnom území Dunaja. Hodnoty týchto 
charakteristík a ich porovnanie obsahuje Tabuľka 3.5.

Tabuľka 3.5. Hydrologická bilancia v čiastkovom povodí (obdobie 1961 – 2000)

Plocha Zrážky (P) Odtok (O) P – O
Územie

[km2] [mm] [mm] [mm]

Čiastkové povodie Bodvy na Slovensku 858 690 164 526

Slovenská časť povodia Dunaja 49 014 743 236 507

Rozdelenie vodnosti v roku charakterizuje časová zmena priemerných mesačných 
prietokov. Pre povodie Bodvy je charakteristický odtokový režim s maximálnymi 
priemernými mesačnými prietokmi v jarnom období (marec, apríl a máj) a s najmenšími 
priemernými mesačnými prietokmi v letno-jesennom období (august a september). 
Tabuľka 3.6 obsahuje priemerné mesačné prietoky vo vodomernej stanici Bodva – Hosťovce.

Tabuľka 3.6. Priemerné prietoky vo vodomernej stanici Bodva – Hosťovce

Priemerný prietok vody [m3·s-1] v mesiacoch a v roku
Stanica

XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Qa

Hosťovce 3,35 3,53 2,92 4,40 6,77 9,35 7,01 5,18 3,51 2,69 2,10 3,05 4,48

Najpoužívanejšou charakteristikou režimu veľkých vôd je maximálny prietok vody 
počas priebehu povodňovej vlny. Štatistická významnosť povodne sa hodnotí priemernou 
dobou, počas ktorej možno predpokladať dosiahnutie alebo prekročenie príslušného 
maximálneho prietoku (N-ročný maximálny prietok70)). Veľkosti N-ročných maximálnych 
prietokov vo vodomernej stanici Hosťovce obsahuje Tabuľka 3.7.

Tabuľka 3.7. N-ročné prietoky vo vodomernej stanici Bodva – Hosťovce

Počet rokov N
Plocha povodia

1 2 5 10 20 50 100Tok / stanica

[km2] [m3·s-1]

Bodva / Hosťovce 863,70 36 57 87 105 125 152 170

                                                
67) Hydrologický režim je charakteristická premenlivosť hodnôt hydrologických prvkov a charakteristík v čase 

a priestore. Hydrológia rozoznáva prirodzený hydrologický režim alebo hydrologický režim ovplyvnený 
ľudskou činnosťou.

68) Odtok je objem vody odtečenej z povodia za zvolený časový interval.
69) Hydrologická bilancia je vyhodnotenie prírastkov a úbytkov množstva vody a zmeny jej akumulácie vo 

vodnom útvare za zvolený časový interval.
70) N-ročný maximálny prietok je kulminačný prietok, ktorý sa v danom profile dosiahne alebo prekročí 

priemerne raz za N-rokov.
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Podobne ako v rozdelení vodnosti počas roka, prevláda v povodí Bodvy najväčší odtok 
v jarnom období, aj výskyt kulminačných prietokov sa sústreďuje do jarného obdobia, 
prevažne v mesiaci marec.

Na formovanie odtoku majú veľký vplyv geologické a geomorfologické pomery 
v povodí. Tvar povodia a celková stavba riečnej siete, jej hustota a usporiadanie v podstatnej 
miere ovplyvňuje tvorbu kulminačných prietokov, pričom sklonové pomery a transmisivita sú 
nezanedbateľné. V jarnom období môžu vzniknúť pre tvorbu veľkých vôd extremné situácie, 
kedy môže dôjsť k súčasnému masívnemu topeniu snehu a extrémnym zrážkam. Tieto 
povodňové vlny okrem extrémnych kulminácií sa vyznačujú aj veľkými odtečenými 
objemami. Veľké vody v povodí Bodvy nedosahujú veľkých hodnôt, čo je spôsobené 
súborným pôsobením vyššie vymenovaných činiteľov.

Malá vodnosť je charakterizovaná prietokovými a neprietokovými charakteristikami. 
Malá vodnosť je v čiastkovom povodí Bodvy v priebehu roka sústredená do dvoch období: do 
letno-jesennej prietokovej depresie s minimom v mesiaci auguste až októbri a do podružnej 
zimnej depresie s minimom obvykle v januári. Spracovanie prietokových charakteristík malej 
vodnosti si nevyžaduje zvolenie prahovej hodnoty a preto sa používa pri základnej 
hydrologickej charakteristike toku. Najpoužívanejšou prietokovou charakteristikou malej 
vodnosti je 355-denný prietok za zvolené obdobie. Je výsledkom štatistického spracovania 
radu priemerných denných prietokov za zvolené obdobie. Udáva hodnotu prietoku, ktorá bola 
vo zvolenom období zabezpečená v priemere 355 dní v roku. Tabuľka 3.8 obsahuje M-denné 
prietoky71) v období 1961 – 2000. Prietok Q355d-1961-2000 dosahuje v uvedenom profile hodnotu 
15,5 % dlhodobého prietoku (Qa).

Tabuľka 3.8. M-denné prietoky vo vodomerných staniciach vodných tokov čiastkového povodia Bodvy

Počet dní MPriemerný
prietok Qa 30 90 180 270 330 355 364Tok / stanica

[m3·s-1]

Bodva / Hosťovce 4,48 10,7 5,04 2,85 1,39 0,848 0,695 0,520

3.4. Hydrologické údaje povodňového režimu v profiloch vodomerných 
staníc a vodočetných staníc

Povodňová situácia je stav, keď hrozí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň už 
vznikla. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami [267]. je 
nebezpečenstvo povodne situácia, ktorá je charakterizovaná:

a) možnosťou výskytu extrémnych zrážok, náhleho topenia snehu alebo rýchleho stúpania 
hladín vo vodných tokoch,

b) dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a následným zvýšeným odtokom 
vody,

c) zvýšeným odtokom vody z topiaceho sa snehu,

d) rýchlym stúpaním hladiny vody alebo prietoku vo vodnom toku, pri ktorom sa očakáva 
dosiahnutie stupňov povodňovej aktivity,

e) vznikaním prekážky, ktorá obmedzuje plynulé prúdenie vody v koryte vodného toku, na 
moste, priepuste alebo na povodňou zaplavovanom území,

                                                
71) M-denný prietok je priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený počas M dní v priebehu jedného 

roka (počas priemerného roku je M dní väčší priemerný denný prietok vody).
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f) nebezpečným chodom ľadov s potenciálnou možnosťou vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej 
zápchy,

g) poruchou alebo haváriou na vodnej stavbe alebo vodnej elektrárni na vodnom toku.

Ohrozenie ľudského zdravia, životného prostredia, kultúrneho dedičstva 
a hospodárskych činností povodňami začína vo chvíli vzniku povodňovej situácie a na 
povodňou ohrozenom území vyžaduje primeranú reakciu orgánov a organizácií, ktoré sú 
podľa ustanovení zákona č. 7/210 Z. z. povinné vykonávať príslušné opatrenia na ochranu 
pred povodňami. Povodňou ohrozeným územím je spravidla:

a) územie pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa očakáva alebo už nastalo výrazné zvýšenie 
vodnej hladiny v dôsledku:
– intenzívneho povrchového odtoku z povodia a vytvorenia povodňovej vlny vo vodnom 

toku,
– vznikania prekážok, ktoré obmedzujú plynulý odtok vôd,
– nebezpečného chodu ľadov, vznikania ľadových zátarás a ľadovej zápchy,
– poruchy alebo havárie na vodnej stavbe alebo na hydroenergetickej stavbe;

b) územie, na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo z topenia 
snehu do recipientu, následkom čoho sa očakáva jeho zaplavenie vnútornými vodami alebo 
už dochádza k zaplavovaniu;

c) územie, ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti alebo zvýšeného 
odtoku vody z topiaceho sa snehu.

Základným predpokladom na identifikáciu možnosti vzniku nebezpečenstva povodne 
je nepretržité monitorovanie stavu a vývoja atmosféry, vodných stavov a prietokov v štátnej 
meteorologickej a hydrologickej sieti, ktoré Slovenská republika zabezpečuje prostredníctvom 
Slovenského hydrometeorologického ústavu (ďalej „SHMÚ“) podľa § 3 ods. 1 zákona 
č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe [271]. 
Súčasťou vykonávania štátnej hydrologickej a meteorologickej služby je vydávanie 
predpovedí počasia, meteorologických výstrah na nebezpečné poveternostné javy, 
hydrologického spravodajstva, informácií o vzniku povodňovej situácie a varovaní pred 
nebezpečenstvom povodne [261], [267].

Mieru nebezpečenstva povodne vo vodnom toku alebo na vodnej stavbe charakterizujú 
stupne povodňovej aktivity, ktoré sú určené podľa vodného stavu72) alebo prietoku vody73).
V povodňových plánoch sú stanovené tri stupne povodňovej aktivity, pričom III. stupeň 
povodňovej aktivity charakterizuje najväčšie ohrozenie povodňou. Zákon č. 7/2010 Z. z.
o ochrane pred povodňami, rovnako ako predchádzajúci zákon č. 666/2004 Z. z., ktorého 
účinnosť skončila 31. januára 2010, ustanovuje tri stupne povodňovej aktivity, pričom 
III. stupeň povodňovej aktivity predstavuje najväčšie ohrozenie povodňou. Rozdiel medzi 
uvedenými zákonmi je v tom, že podľa zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami 
mali jednotlivé povodňové stupne svoje názvy:
I. stupeň povodňovej aktivity sa nazýval „stav bdelosti“,
II. stupeň povodňovej aktivity sa nazýval „stav pohotovosti“,
III. stupeň povodňovej aktivity sa nazýval „stav ohrozenia“,
ale v zákone č. 7/2010 Z. z. sú ustanovené stupne povodňovej aktivity bez názvov. Príčinou 
vypustenia názvov pre stupne povodňovej aktivity zo zákona č. 7/2010 Z. z. bola nepriama 

                                                
72)  Vodný stav je výška hladiny vody nad zvolenou porovnávacou rovinou (nulou vodočtu) alebo iným pevným 

bodom. Vodný stav sa zvyčajne vyjadruje v centimetroch.
73) Prietok je objem vody, ktorá pretiekla prietokovým profilom za jednotku času. Vo vodných tokoch sa prietok 

vyjadruje takmer výlučne v metroch kubických za sekundu [m3·s-1].
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pojmová kolízia so zákonom č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo 
času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov [275], podľa ktorého je obdobie 
ohrozenia (t. j. tiež „stav ohrozenia“ počas povodne) krízovou situáciou a jej riešenie už patrí 
do oblasti krízového riadenia vykonávaného orgánmi, ktoré sú ustanovené v zmysle § 3 
zákona č. 387/2002 Z. z.

I. stupeň povodňovej aktivity nastáva a zaniká, ale žiadny orgán ho nevyhlasuje a ani 
neodvoláva. Keď hladina vody alebo prietok dosiahnu alebo prekročia hodnotu stanovenú pre 
I. stupeň povodňovej aktivity, je to signál, že sa zatiaľ ešte nič vážne nedeje, ale za určitých 
okolností sa môže diať. Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 7/2010 Z. z. I. stupeň povodňovej aktivity 
nastáva:

a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej 
tendencii hladiny vody; spravidla je to stav, keď:
– sa voda vylieva z koryta vodného toku a pri ohrádzovanom vodnom toku74) dosahuje pätu 

hrádze75),
– hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary koryta76) neohradzovaného 

vodného toku,

b) na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa meteorologických 
a hydrologických predpovedí,

c) pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých vodných tokoch vyššia ako 
hladina vnútorných vôd.

I. stupeň povodňovej aktivity zaniká:

a) pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň určenú povodňovým plánom a vtedy, keď má 
hladina vody klesajúcu tendenciu,

b) na neohrádzovaných vodných tokoch, keď voda klesne pod brehovú čiaru,

c) pri výskyte vnútorných vôd, keď je hladina vody v priľahlých vodných tokoch nižšia ako 
hladina vnútorných vôd a vnútorné vody možno odvádzať samospádom.

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 7/2010 Z. z. nastávajú podmienky na vyhlásenie II. stupňa 
povodňovej aktivity:

a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej 
tendencii hladiny vody

b) ak hladina vody v koryte neohradzovaného vodného toku dosiahne brehovú čiaru a má
stúpajúcu tendenciu,

c) počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej predpovednou povodňovou službou 
možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov,

d) keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, na moste alebo v priepuste
bariéru, pričom hrozí zatarasenie prietokového profilu a vyliatie vody z koryta,

e) pri chode ľadov77) na vyššie položených úsekoch vodných tokov v povodí, keď sa 
predpokladá vznik ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy a hrozba vyliatia vody z koryta,

f) pri tvorbe vnútrovodného ľadu a zamŕzaní vody v účinnom prietokovom profile78), keď sa 
predpokladá vyliatie vody z koryta,

                                                
74) Ohrádzovaný vodný tok je vodný tok, v ktorého údolnej nive alebo pozdĺž jeho brehu (brehov) sú vybudované 

ochranné hrádze.
75) Päta hrádze je prienik líca hrádze s terénom a tiež časť hrádze pri tomto prieniku.
76) Brehovou čiarou prirodzeného koryta je priesečnica vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po ktorú voda 

stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do priľahlého územia.
77) Chod ľadu je pohyb rôznych ľadových útvarov po toku alebo nádrži v čase vzniku ľadových úkazov.
78) Účinný prietokový profil je časť prietokového profilu, v ktorom prúdi voda v smere odtoku.



Predbežné hodnotenie povodňového rizika v čiastkovom povodí Bodvy 44

g) pri výskyte vnútorných vôd, ak sa prečerpávaním vody dodrží maximálna hladina 
vnútorných vôd stanovená v manipulačnom poriadku vodnej stavby.

Pri posudzovaní podmienok na vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity sú 
podstatnými okolnosťami vylievanie vody z koryta neohradzovaného vodného toku na 
priľahlé pozemky a najmä reálna možnosť, že následkom zaplavenia územia pri vodnom toku 
by mohol byť vznik povodňových škôd. Zákon č. 7/2010 Z. z. v § 11 ods. 5 ustanovuje, že 
III. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje:

a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne,

b) na neohrádzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného 
toku, ak voda zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť povodňové škody,

c) na ohrádzovanom vodnom toku pri nižšom stave, ako je vodný stav určený pre III. stupeň 
povodňovej aktivity:
– ak II. stupeň povodňovej aktivity trvá dlhší čas,
– ak začne premokať hrádza, prípadne ak nastanú iné závažné okolnosti, ktoré môžu 

spôsobiť povodňové škody,

d) keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného toku, na moste alebo priepuste 
bariéru a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody,

e) pri chode ľadov po vodnom toku alebo vo vodnej nádrži, ak je priame nebezpečenstvo 
vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo ak sa zátarasa alebo zápcha už začala tvoriť 
a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody,

f) pri výskyte vnútorných vôd, ak pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pri jej 
nepretržitej prevádzke voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú manipulačným 
poriadkom vodnej stavby,

g) pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity,

h) pri záplave územia vodou z koryta vodného toku pod vodnou stavbou, ktorú spôsobila 
porucha alebo havária objektov alebo zariadení vodnej stavby.

Vodné stavy a prietoky vody zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity 
v jednotlivých profiloch vodných tokov79) alebo na vodných stavbách schvaľuje MŽP SR na 
návrh SVP, š. p. ako správcu vodohospodársky významných vodných tokov v Slovenskej 
republike alebo na návrh správcu príslušného drobného vodného toku. V súlade s § 11 ods. 2 
zákona č. 7/2010 Z. z. musí byť návrh na určenie vodných stavov alebo prietokov vody pre 
jednotlivé stupne povodňovej aktivity vopred prerokovaný s SHMÚ a príslušným OÚŽP 
alebo KÚŽP. Tabuľka 3.9 obsahu schválené stupne povodňovej aktivity vo vodomerných 
a vodočetných staniciach v čiastkovom povodí Bodvy.

Tabuľka 3.9 Stupne povodňovej aktivity vo vodomerných a vodočetných staniciach

rkm Vodné stavy určené pre stupne povodňovej aktivity
Stanica

[km] I. stupeň II. stupeň III. stupeň
P [cm] [cm] [cm]

Vodný tok
[km2] [m n. m.] [m n. m.] [m n. m.]

Moldava nad Bodvou 18,00 210 270 320
Bodva 193,60 205,64 206,24 206,74

Hýľov 41,50 60 80 100
Ida 37,76 420,89 421,09 421,29

                                                
79) Stupne povodne povodňovej aktivity sú spravidla určované pre profily vodomerných alebo vodočetných 

staníc. Vo vodomerných staniciach sa vykonávajú systematické merania vodných stavov, merania prietokov, 
prípadne ďalších hydrologických prvkov a vo vodočetných staniciach sa vykonávajú len systematické 
merania vodných stavov.
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VN Bukovec 34,80 5,00 ‡ 15,00 ‡ 25,00 ‡

Ida 55,36

Košice – Šaca 25,70 150 190 220
Ida 74,55 247,37 247,77 248,07

Janík 1,70 270 300 320
Ida 378,40 182,31 182,61 182,81

Turňa nad Bodvou 4,70 200 250 300
Bodva 662,80 173,41 173,91 174,41

Hosťovce 0,80 150 200 230
Bodva 863,70 169,38 169,88 170,18

‡) Prietok vody [m3·s-1]
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4. VÝZNAMNÉ POVODNE V MINULOSTI

Vyhláška č. 313/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom 
hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní ustanovuje, aby opis 
povodní v minulosti obsahoval [264]:

a) opis povodní, ktoré mali významné nepriaznivé vplyvy na ľudské zdravie, životné 
prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku  činnosť a pri ktorých stále existuje 
pravdepodobnosť, že sa vyskytnú v budúcnosti, s uvedením príčin vzniku povodne, 
rozsahu záplavy územia, trás postupu a posúdenia nepriaznivých vplyvov, ktoré spôsobili,

b) významných povodní v minulosti, ak možno predpokladať výrazne nepriaznivé následky 
podobných udalostí v budúcnosti.

Základom na vypracovanie predbežného hodnotenia povodňového rizika v čiastkovom 
povodí Bodvy sú informácie o povodniach, ktoré sa vyskytli v období rokov 1997 až 2010. 
Z dôvodu komplexnosti informácií je text predbežného hodnotenia povodňového rizika 
doplnený o informácie o povodniach v dávnejšej minulosti, ktoré sa v čiastkovom povodí 
vyskytli ešte pred vykonaním zásahov na území povodia a pred realizáciou opatrení na 
ochranu pred povodňami.

4.1. Povodňové škody a výdavky vynaložené na povodňové zabezpečovacie 
a povodňové záchranné práce na Slovensku v rokoch 1997 až 2010

Tabuľka 4.1 obsahuje údaje o výdavkoch vynaložených na vykonávanie povodňových 
zabezpečovacích a povodňových záchranných prác a o povodňových škodách v období rokov 
1997 až 2010. V uvedenom období povodne na Slovensku spôsobili škody vo výške takmer 
1,1 mld. €, pričom priemerné povodňové škody sú približne 78 mil. € ročne. Uvádzané údaje 
tiež podčiarkujú extrémny priebeh a následky povodní v roku 2010, pretože povodňové škody 
v tomto roku predstavujú 44 % povodňových škôd za celé obdobie rokov 1997 až 2010. Bez 
roku 2010 by bola priemerná výška povodňových škôd 47 mil. €, čo je menej o 31 mil. € 
v porovnaní s ročným priemerom za celé uvedené obdobie.

Tabuľka 4.1. Prehľad výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňové 
škody na Slovensku v období rokov 1997 – 2010

Rok
Povodňové

zabezpečovacie
práce

Povodňové
záchranné práce

Povodňové škody
Výdavky a škody

spolu

1997 1 400 783 3 561 707 77 414 858 82 377 348
1998 1 286 596 3 942 475 33 208 923 38 437 994
1999 2 160 725 2 327 259 152 427 737 156 915 721
2000 1 843 590 295 293 40 967 636 43 106 519
2001 1 065 857 1 895 107 65 081 126 68 042 090
2002 1 664 177 1 927 073 50 644 394 54 235 644
2003 139 315 188 774 1 457 412 1 785 501
2004 3 416 916 1 235 843 34 913 497 39 566 255
2005 2 674 135 2 236 241 24 045 974 28 956 350
2006 6 424 816 6 053 509 79 602 237 92 080 562
2007 212 375 319 359 3 638 950 4 170 683
2008 2 514 937 3 586 769 39 754 597 45 856 303
2009 1 591 301 1 301 334 8 436 354 11 328 989
2010 27 534 865 17 926 128 480 851 663 526 312 656

Priemer
1997 - 2010

3 852 171 3 342 634 78 031 811 85 226 615
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4.2. Zrážkové pomery na Slovensku v rokoch 1997 – 2010

4.2.1 Zrážkové pomery v roku 1997

V roku 1997 bol zaznamenaný v celoročnom úhrne mierny deficit zrážok (-6 mm), čo 
v percentuálnom vyjadrení predstavuje 99 % dlhodobého normálu. Množstvá zrážok, ktoré 
spadli v jednotlivých mesiacoch roku 1997 boli vzhľadom k normálu rozdielne. Nadbytok 
zrážok v celoročnom úhrne mal iba východoslovenský región +17 mm, čo predstavuje 102 % 
dlhodobého normálu. Najviac zrážok, 182 mm (188 %) spadlo v júli. Naproti tomu v januári, 
februári, marci, apríli, auguste, septembri, októbri a decembri 1997 bol na území Slovenska 
zaznamenaný deficit zrážok vo výške -2 až -28 mm.

Najvyšší deficit zrážok -48 mm (93 % dlhodobého normálu) bol v roku 1997 
zaznamenaný v západoslovenskom regióne. Najviac zrážok vzhľadom k dlhodobému 
normálu, 157 mm (215 % dlhodobého normálu), spadlo počas júla. Deficit zrážok v rozpätí od 
-3 až -37 mm bol zaznamenaný v mesiacoch január, február, marec, apríl, máj, jún, august, 
september, október a december.

Zrážkový deficit -6 mm (99 % dlhodobého normálu) bol v roku 1997 v celoročnom
úhrne v stredoslovenskom regióne, keď bol zrážkovo najbohatší júl, v ktorom spadlo 208 mm 
(206 % dlhodobého normálu). Zrážkový deficit -5 až -40 mm bol zaznamenaný v mesiacoch
január, marec, apríl, máj, august, september, október a december.

Tabuľka 4.2. Atmosférické zrážky na Slovensku v roku 1997

Mesiac
Región

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Rok
1997

mm 19 28 23 41 62 65 157 26 31 30 101 31 614
% 45 74 54 85 93 96 215 41 59 55 171 58 93

Západoslovenský
región

Δ -23 -10 -20 -7 -5 -3 +84 -37 -22 -25 +42 -22 -48

mm 22 52 28 56 81 103 208 52 38 54 134 38 866

% 41 104 52 89 94 104 206 57 53 79 189 61 99
Stredoslovenský
región

Δ -32 +2 -26 -7 -5 +4 +107 -40 -34 -14 +63 -24 -6

mm 16 27 14 52 89 95 182 70 45 43 88 43 764
% 39 71 33 96 119 107 188 81 71 73 154 96 102

Východoslovenský
región

Δ -25 -11 -28 -2 +14 +6 +85 -17 -18 -16 +31 -2 +17

mm 19 36 22 50 78 89 184 50 38 43 109 38 756

% 41 86 47 91 103 104 204 62 60 71 176 72 99Slovensko

Δ -27 -6 -25 -5 +2 +3 +94 -31 -25 -18 +47 -15 -6

Δ: výška nadbytku (+), deficitu (-) zrážok v litroch na 1 meter štvorcový vo vzťahu k normálu.

4.2.2 Zrážkové pomery v roku 1998

Na Slovensku bol v roku 1998 v celoročnom úhrne zaznamenaný mierny nadbytok 
zrážok (+58 mm), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 108% dlhodobého normálu. 
Množstvá zrážok, ktoré spadli v jednotlivých regiónoch Slovenska boli v dlhoročnom úhrne 
pomerne rovnomerne rozdelené, ale v jednotlivých mesiacoch boli vzhľadom k normálu 
rozdielne.

V celoročnom úhrne mal najvyšší nadbytok zrážok východoslovenský región 
+106 mm, čo predstavuje 114 % dlhodobého normálu. Najviac zrážok v tomto regióne 
150 mm (155 % dlhodobého normálu) spadlo v júli. Naproti tomu v januári, februári, marci, 
júli a decembri bol zaznamenaný deficit zrážok -7 až -27 mm.

V stredoslovenskom regióne s nadbytkom zrážok +46 mm (105 % dlhodobého 
normálu) bol zrážkovo najbohatší september, kedy spadlo 159 mm zrážok, čo je 221 % 
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dlhodobého mesačného normálu. Zrážkový deficit –7 až –39 mm bol zaznamenaný 
v mesiacoch január, február, marec, máj, júl, november a december.

Najnižší nadbytok zrážok +4 mm (101 % dlhodobého normálu) bol zaznamenaný
v západoslovenskom regióne. Na západnom Slovensku bol na zrážky najbohatší september, 
kedy spadlo 177 mm, čo je 334 % dlhodobého normálu a súčasne to tiež bolo najviac zrážok 
v percentuálnom vyjadrení k dlhodobému normálu zo všetkých regiónov Slovenska. Zrážkový 
deficit –7 až –35 mm bol v januári, februári, marci, máji, júli, auguste, novembri a decembri.

Tabuľka 4.3. Atmosférické zrážky na Slovensku v roku 1998

Mesiac
Región

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Rok
1998

mm 25 3 18 55 32 69 66 39 177 119 36 27 666
% 60 8 42 115 48 102 90 62 334 216 61 51 101

Západoslovenský
región

Δ -17 -35 -25 +7 -35 +1 -7 -24 +124 +64 -23 -26 +4

mm 43 18 47 93 60 99 104 53 159 143 59 40 918

% 80 36 87 148 70 100 103 58 221 210 83 65 105
Stredoslovenský
región

Δ -11 -32 -7 +30 -26 0 +3 -39 +87 +75 -12 -22 +46

mm 34 24 24 83 82 103 150 60 92 106 59 36 853
% 83 63 57 154 109 116 155 69 146 180 104 80 114

Východoslovenský
región

Δ -7 -14 -18 +29 +7 +14 +53 -27 +29 +47 +2 -9 +106

mm 34 15 31 78 59 91 108 51 142 124 52 35 820

% 74 36 66 142 78 106 120 63 225 203 84 66 108Slovensko

Δ -12 -27 -16 +23 -17 +5 +18 -30 +79 +63 -10 -18 +58

Δ: výška nadbytku (+), deficitu (-) zrážok v litroch na 1 meter štvorcový vo vzťahu k normálu.

4.2.3 Zrážkové pomery v roku 1999

V roku 1999 bol v celoročnom úhrne mierny nadbytok zrážok (+60 mm), čo 
predstavuje v percentuálnom vyjadrení 107 % dlhodobého normálu. Množstvá zrážok, ktoré 
spadli v jednotlivých regiónoch Slovenska boli v dlhoročnom úhrne pomerne rovnomerne 
rozdelené, ale v jednotlivých mesiacoch boli vzhľadom k normálu rozdielne.

V celoročnom úhrne mal najvyšší nadbytok zrážok stredoslovenský región +63 mm, 
čo predstavuje 107 % dlhodobého normálu. Najviac zrážok v tomto regióne 171 mm (169 % 
dlhodobého normálu) spadlo v júli. Naproti tomu bol v januári, marci, máji, auguste, 
septembri a novembri zaznamenaný deficit zrážok -8 až -26 mm.

Vo východoslovenskom regióne s celoročným nadbytkom zrážok +50 mm (107 % 
dlhodobého normálu) bol zrážkovo najbohatší opäť mesiac júl, kedy spadlo 139 mm, čo 
predstavuje 143 % dlhodobého mesačného normálu. Na východnom Slovensku Zrážkový 
deficit –8 až –36 mm bol v mesiacoch január, marec, máj, august, september a október.

V celoročnom úhrne bol zaznamenaný najnižší nadbytok zrážok +49 mm (107 % 
dlhodobého normálu) v západoslovenskom regióne. v tomto regióne bol na zrážky najbohatší 
jún, kedy spadlo 149 mm (219 % dlhodobého mesačného normálu), čo bolo aj 
v percentuálnom vyjadrení k dlhodobému normálu najviac zrážok zo všetkých regiónov 
Slovenska. Zrážkový deficit -3 až -32 mm bol na západnom Slovensku zaznamenaný 
v mesiacoch január, marec, máj, august, september a október.

Tabuľka 4.4. Atmosférické zrážky na Slovensku v roku 1999

Mesiac
Región

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Rok
1999

mm 16 63 26 62 43 149 120 60 21 30 61 60 711
% 38 166 61 129 64 219 164 95 40 55 103 113 107

Západoslovenský
región

Δ -26 +25 -17 +14 -24 +81 +47 -3 -32 -25 +2 +7 +49

Stredoslovenský mm 30 84 46 84 62 160 171 66 30 74 53 75 935
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Mesiac
Región

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Rok
1999

% 56 168 85 133 72 162 169 72 42 109 75 121 107región

Δ -24 +34 -8 +21 -24 +61 +70 -26 -42 +6 -18 +13 +63

mm 25 82 34 89 57 109 139 77 27 48 61 49 797
% 61 216 81 165 76 123 143 89 43 81 107 109 107

Východoslovenský
región

Δ -16 +44 -8 +35 -18 +20 +42 -10 -36 -11 +4 +4 +50

mm 24 77 36 79 55 140 145 68 26 52 58 62 822

% 52 183 77 144 72 163 161 84 41 85 94 117 107Slovensko

Δ -22 +35 -11 +24 -21 +54 +55 -13 -37 -9 -4 +9 +60

Δ: výška nadbytku (+), deficitu (-) zrážok v litroch na 1 meter štvorcový vo vzťahu k normálu.

4.2.4 Zrážkové pomery v roku 2000

V roku 2000 bol na Slovensku zaznamenaný v celoročnom úhrne minimálny nadbytok 
zrážok (+3 mm), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 100 % dlhodobého normálu. 
Množstvá zrážok, ktoré spadli v jednotlivých regiónoch v celoročnom úhrne boli pomerne 
rovnomerne rozdelené, ale v jednotlivých mesiacoch boli vzhľadom k normálu rozdielne.

Nadbytok zrážok v celoročnom úhrne mal stredoslovenský a východoslovenský 
región. Najvyšší nadbytok +38 mm mal východoslovenský región, čo predstavuje 105 % 
dlhodobého normálu. Najviac zrážok 160 mm (165 % dlhodobého mesačného normálu) 
spadlo v júli. Deficit zrážok -5 až -51 mm bol zaznamenaný v mesiacoch máj, jún, august 
a október. V stredoslovenskom regióne s celoročným nadbytkom zrážok +27 mm (103 %
dlhodobého mesačného normálu) bol zrážkovo najbohatší marec, počas ktorého spadlo 
147 mm, čo je aj v percentuálnom vyjadrení 272 % najviac zrážok vzhľadom na dlhodobý
normál. Naproti tomu v mesiacoch máj, jún, august, september a október bol na strednom 
Slovensku deficit zrážok od -22 do -62 mm.

Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov mal deficit zrážok -82 mm (88 %
dlhodobého normálu) západoslovenský región. Najviac zrážok 98 mm (228 % dlhodobého 
mesačného normálu) spadlo v marci. Zrážkový deficit bol zaznamenaný v mesiacoch február, 
apríl, máj, jún, august, september a október a pohyboval sa v rozpätí od -1 do -52 mm.

Tabuľka 4.5. Atmosférické zrážky na Slovensku v roku 2000

Mesiac
Región

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Rok
2000

mm 48 37 98 24 29 16 87 27 50 30 80 54 580
% 114 97 228 50 43 24 119 43 94 55 136 102 88

Západoslovenský
región

Δ +6 -1 +55 -24 -38 -52 +14 -36 -3 -25 +21 +1 -82

mm 67 68 147 67 47 61 142 30 42 46 118 64 899

% 124 136 272 106 55 62 141 33 58 68 166 103 103
Stredoslovenský
región

Δ +13 +18 +93 +4 -39 -38 +41 -62 -30 -22 +47 +2 +27

mm 53 55 81 58 70 77 160 39 67 8 62 55 785
% 129 145 193 107 93 87 165 45 106 14 109 122 105

Východoslovenský
región

Δ +12 +17 +39 +4 -5 -12 +63 -48 +4 -51 +5 +10 +38

mm 57 54 110 51 49 53 131 32 53 29 88 58 765

% 124 129 234 93 65 62 146 40 84 48 142 109 100Slovensko

Δ +11 +12 +63 -4 -27 -33 +41 -49 -10 -32 +26 +5 +3

Δ: výška nadbytku (+), deficitu (-) zrážok v litroch na 1 meter štvorcový vo vzťahu k normálu.

4.2.5 Zrážkové pomery v roku 2001

Celkovo vlhký rok 2001 mal netypický ročný chod zrážkových úhrnov. Maximum 
v celoslovenskom priemere pripadlo na júl (182 mm), ale v západoslovenskom regióne to 
bolo v septembri. Minimum sa vyskytlo v októbri (17 mm), druhotné minimum bolo 
netypicky v máji (36 mm). Súvislejšie obdobie s deficitom zrážok bolo len 
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v západoslovenskom regióne v období od apríla do júna (okolo 80 mm) a na väčšine územia 
tiež v posledných troch mesiacoch roka (40 až 70 mm).

Zonálne rozloženie ročných úhrnov zrážok, sa vyznačovalo silne nadnormálnymi 
hodnotami na krajnom severe, kde boli na mnohých staniciach zaznamenané maximálne 
úhrny od roku 1951. Napríklad, na Skalnatom plese bol zaznamenaný úhrn zrážok 1892 mm, 
na severovýchodnej strane Tatier v Javorine 1842 mm, v Podspádoch 1804 mm, ale aj v nižšie 
položenom Vranove nad Topľou 884 mm a v Kežmarku 755 mm. Smerom na juh zrážok 
ubúdalo a podnormálne ročné úhrny boli zhruba na polovici územia západného Slovenska. 
V Šuranoch bol zaznamenaný úhrn zrážok 419 mm, čo bol šiesty najnižší ročný úhrn zrážok
od roku 1951.

Máj 2001 bol na väčšine územia Slovenska suchý, vynikli silne suché enklávy na juhu 
stredného Slovenska a krajnom juhozápade. V Šamoríne dosiahol májový úhrn zrážok výšku 
len 10 mm a Rusovciach 6 mm.

V júli 2001 dosiahol mesačný úhrn zrážok v 53 meteorologických staniciach, hlavne 
v oblasti Tatier, Oravy, Liptova, čiastočne Horehronia a v izolovaných oblastiach východného 
Slovenska absolútne mesačné maximá od roku 1951. V Javorine napršalo 521 mm, na 
Zverovke 582 mm zrážok. Mesačné úhrny zrážok vyššie ako 500 mm boli na Slovensku 
v histórii pravidelných meraní dovtedy zaznamenamé len trikrát. Z denných úhrnov vynikli 
najmä zrážkové udalosti v dňoch 16. a 17. júla, kedy boli zaznamenané najvyššie denné úhrny 
zrážok v júli aspoň od roku 1951 v 12 meteorologických staniciach stredného Slovenska, 
hlavne v oblasti Horehronia a Poľany. V Hronci napríklad napršalo za jeden deň 142 mm, 
v Osrblí 121 mm, na Poľane 120 mm a v Detve 98 mm zrážok. Dňa 24. júla 2001 boli 
zaznamenané najvyššie denné úhrny zrážok v júli aspoň od roku 1951 na 9 meteorologických 
staniciach východného Slovenska, napríklad v Stážskom 85 mm.

Na Slovensku bol v roku 2001 zaznamenaný v celoročnom úhrne mierny nadbytok 
zrážok (+83 mm), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 111 % dlhodobého normálu.

Tabuľka 4.6. Atmosférické zrážky na Slovensku v roku 2001

Mesiac
Región

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Rok
2001

mm 32 30 65 33 31 37 104 44 124 12 44 42 598
% 76 79 151 69 46 54 143 70 234 22 75 79 90

Západoslovenský
región

Δ -10 -8 22 -15 -36 -31 31 -19 71 -43 -15 -11 -64

mm 76 50 82 78 37 100 218 52 150 17 80 65 1005

% 141 100 152 124 43 101 216 57 208 25 113 105 115
Stredoslovenský
región

Δ 22 0 28 15 -49 1 117 -40 78 -51 9 3 133

mm 67 28 85 76 39 119 212 55 96 22 63 28 890
% 163 74 202 141 52 134 219 63 152 37 111 62 119

Východoslovenský
región

Δ 26 -10 43 22 -36 30 115 -32 33 -37 6 -17 143

mm 60 37 78 64 36 87 182 51 124 17 63 46 845

% 130 88 166 116 47 101 202 63 197 28 102 87 111Slovensko

Δ 14 -5 31 9 -40 1 92 -30 61 -44 1 -7 83

Δ: výška nadbytku (+), deficitu (-) zrážok v litroch na 1 meter štvorcový vo vzťahu k normálu.

4.2.6 Zrážkové pomery v roku 2002

V roku 2002 sme na Slovensku zaznamenali v celoročnom úhrne mierny nadbytok 
zrážok (+79 mm), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 110 % dlhodobého normálu. 
Množstvá zrážok, ktoré spadli v jednotlivých regiónoch v celoročnom úhrne, boli 
nerovnomerne rozdelené a v jednotlivých mesiacoch boli vzhľadom k normálu rozdielne .
Nadbytok zrážok v celoročnom úhrne mali všetky regióny.
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Najvyšší nadbytok zrážok +115 mm bol zaznamenaný v stredoslovenskom regióne 
s najvyšším celoročným úhrnom 987 mm, čo predstavuje 113 % dlhodobého normálu. Na 
strednom Slovensku spadlo najviac zrážok v auguste 149 mm, čo reprezentuje 162 % 
dlhodobého mesačného normálu. V stredoslovenskom regióne bol zaznamenaný deficit 
zrážok -3 až -23 mm v mesiacoch január, marec, apríl, máj, november a december.

V západoslovenskom regióne s celoročným nadbytkom zrážok +69 mm a celoročným 
úhrnom zrážok 731 mm (110 % dlhodobého normálu) bol zrážkovo najbohatší taktiež mesiac 
august, v ktorom spadlo 116 mm, čo predstavuje 184 % dlhodobého mesačného normálu. Na 
západnom Slovensku bol zaznamenaný deficit zrážok od -1 do -23 mm v mesiacoch január, 
marec, apríl, máj, jún a november.

Východoslovenský región mal celoročný úhrn zrážok 785 mm s nadbytkom zrážok vo 
výške 38 mm, čo predstavuje 105 % dlhodobého normálu. V tomto regióne spadlo najviac 
zrážok v júli 136 mm, čo tvorí 140 % dlhodobého mesačného normálu. Na východnom 
Slovensku bol zaznamenaný zrážkový deficit v rozpätí od -8 do -25 mm v mesiacoch január, 
február, marec, apríl, november a december.

Tabuľka 4.7. Atmosférické zrážky na Slovensku v roku 2002

Mesiac
Región

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Rok
2002

mm 19 47 30 40 60 67 92 116 58 94 55 53 731
% 45 124 70 83 90 99 126 184 109 171 93 100 110

Západoslovenský
región

Δ -23 +9 -13 -8 -7 -1 +19 +53 +5 +39 -4 0 +69

mm 39 81 39 40 76 103 142 149 80 127 52 59 987

% 72 162 72 63 88 104 141 162 111 187 73 95 113
Stredoslovenský
región

Δ -15 +31 -15 -23 -10 +4 +41 +57 +8 +59 -19 -3 +115

mm 25 28 23 29 77 98 136 117 70 113 32 37 785
% 61 74 55 54 103 110 140 135 111 192 56 82 105

Východoslovenský
región

Δ -16 -10 -19 -25 +2 +9 +39 +30 +7 +54 -25 -8 +38

mm 28 53 31 36 71 90 125 129 70 112 46 50 841

% 61 126 66 66 93 105 139 159 111 184 74 94 110Slovensko

Δ -18 +11 -16 -19 -5 +4 +35 +48 +7 +51 -16 -3 +79

Δ: výška nadbytku (+), deficitu (-) zrážok v litroch na 1 meter štvorcový vo vzťahu k normálu.

4.2.7 Zrážkové pomery v roku 2003

Rok 2003 možno z hľadiska spadnutých zrážok celkovo hodnotiť ako suchý rok 
a v období rokov 1990 – 2003 bol rok 2003 tretím najsuchším rokom. V roku 2003 bol na 
Slovensku zaznamenaný v celoročnom úhrne deficit zrážok vo výške -189 mm, čo 
v percentuálnom vyjadrení predstavuje 75 % dlhodobého normálu. Množstvá zrážok, ktoré 
spadli v jednotlivých regiónoch Slovenska v celoročnom úhrne, boli pomerne rovnomerne 
rozdelené, ale v jednotlivých mesiacoch boli vzhľadom k normálu rozdielne. Deficit zrážok 
v celoročnom úhrne mali všetky regióny.

Na západnom Slovensku mali február a marec 2003 miestami extrémne nízke úhrny 
zrážok. Absolútne najnižšie dvojmesačné úhrny zrážok (II. – III.), niekde až od roku 1901,
v západoslovenskom regióne dosiahli miestami len 1 až 8 mm. Smerom na sever a východ 
Slovenska v uvedenom období dosiahli úhrny zrážok 10 až 40 mm, na krajnom východe, 
v severných pohraničných regiónoch Slovenska a v horských oblastiach väčšinou 41 až 
80 mm. Na väčšine územia krajiny bolo toto obdobie zrážkovo podnormálne až mimoriadne 
podnormálne a deficit zrážok dosiahol prevažne 20 až 85 mm.

V apríli nepriaznivý vývoj v bilancii zrážok pokračoval. Úhrny zrážok od začiatku 
februára do konca apríla dosiahli na krajnom západe Slovenska len 20 % a na severe 
Slovenska až 75 % normálu. Deficit zrážok v najpostihnutejších regiónoch prekročil hranicu 



Predbežné hodnotenie povodňového rizika v čiastkovom povodí Bodvy 53

100 mm. V severných regiónoch Slovenska sa pohyboval väčšinou v intervale od 12 do 60 
mm.

V máji sa nepriaznivá bilancia zrážok na takmer celom území Slovenska nezlepšila, 
situácia sa však stabilizovala. Prevaha májových zrážok mala už búrkový charakter, takže 
deficit zrážok bol miestne dosť rozdielny. V období od začiatku februára do konca mája 2003
na západnom Slovensku úhrny zrážok väčšinou neprevýšili 50 % normálu a deficit zrážok 
dosiahol 60 až 120 mm. V južnej polovici stredného a východného Slovenska dosiahli úhrny 
zrážok prevažne 51 až 75 % normálu a deficit zrážok bol od 60 do 115 mm, iba v severnej 
polovici stredného a východného Slovenska bola bilancia zrážok relatívne priaznivá s úhrnom 
prevažne 76 až 110 % normálu a s deficitom zrážok 20 až 50 mm, pričom miestami tam boli 
zaregistrované aj prebytky zrážok.

Na väčšine územia Slovenska deficit zrážok v priebehu júna 2003 opäť vzrástol. 
Zrážky mali ďalej len charakter prehánok a búrok, takže sa zachovala ich veľká priestorová 
premenlivosť. Napríklad v Nitre napršalo v júni len 6 mm zrážok, v Banskej Bystrici 11 mm, 
v Banskej Štiavnici a v Sliači 12 mm, v Rimavskej Sobote 16 mm, v Dolnom Hričove 17 mm 
a v Kuchyni 18 mm. Na väčšine ostatného územia Slovenska spadlo 21 až 40 mm zrážok, iba 
na severnom a východnom Slovensku na niektorých miestach 41 až 60 mm a ojedinele aj 
viac, napríklad v Prešove 85 mm a v Sabinove 129 mm. Na tých miestach, kde v júni pršalo 
najmenej, deficit zrážok za tento mesiac vzrástol o 60 až 95 mm.

Počas júla 2003 sa charakter počasia zásadne nezmenil, ale na väčšine územia 
Slovenska sa deficit zrážok mierne znížil. Výnimkou bol iba krajný západ a juhozápad 
Slovenska, ako aj juh Východoslovenskej nížiny a najkrajnejší východ a severovýchod 
Slovenska, kde deficit zrážok naopak v júli trochu narástol. Pričinili sa o to dve situácie, 
v noci zo 17. na 18. júla a z 29. na 30. júla, kedy bol zaznamenaný aj trvalejší dážď. Pri prvej 
situácii napršalo v Kuchyni 43 mm, v Jaslovských Bohuniciach 36 mm, v Kráľovej pri Senci 
a v Žihárci 31 mm zrážok. Pri druhej situácii výdatne pršalo na strednom Slovensku. 
Najpozoruhodnejšie denné úhrny zrážok boli vtedy namerané v Boľkovciach pri Lučenci 
105 mm, v Jalnej 93 mm, v Sliači a vo Zvolene 81 mm, v Očovej 80 mm, v Brehoch 78 mm, 
v Banskej Bystrici 72 mm a v Prievidzi 70 mm. Na ostatnom území Slovenska sa na 
niektorých miestach vyskytli búrky, pri nich boli významnejšie úhrny zrážok zaznamenané 
18. júla na severovýchodnom Slovensku, v Krásnom Brode pri Medzilaborciach 42 mm, 
v Bardejove 44 mm, vo Svidníku 51 mm a v Tisinci 58 mm; 22. júla v Strede nad Bodrogom 
45 mm, 25. júla podobne v Lekárovciach 44 mm a v Orechovej 63 mm a 28. júla 
v Jaklovciach a v Spišských Vlachoch 48 mm. Júlové mesačné úhrny zrážok sa pohybovali 
väčšinou od 35 mm v Kamenici nad Cirochou, do 162 mm v Plášťovciach.

V priebehu augusta sa vyskytovali prevažne len málo výdatné dažde prehánkového 
a búrkového charakteru, ktoré sa koncentrovali najmä do jeho štvrtej pentády. Napríklad 
v Stupave napršalo 18. augusta pri búrke 38 mm a v Košiciach 19. augusta 39 mm zrážok. 
Dažde v posledných troch augustových dňoch zmiernili silnú zrážkovú extrémnosť augusta. 
V tomto čase napršalo v Hurbanove 34 mm, v Rimavskej Sobote a v Somotore 16 mm. 
V rovnakom čase však na niektorých miestach krajného severozápadu Slovenska nedosiahli 
úhrny zrážok ani 1 mm. Augustové mesačné úhrny zrážok sa na Slovensku pohybovali od 
3 mm v Ladcoch do 136 mm v Zlatej Idke, ďalej 82 mm v Kunovej Teplici, 95 mm 
v Košiciach alebo 112 mm v Ráztočne.

Septembrový priemer teploty vzduchu bol do 1°C nad normálom. Stále však 
pretrvával nedostatok zrážok, ktorý zmiernil až dážď v posledných dňoch mesiaca. 

V období od 1. 2. 2003 do 31. 8. 2003 dosiahol deficit zrážok na väčšine územia 
Slovenska 101 až 200 mm. Ešte o niečo vyšší deficit bol v západnej a v strednej časti 
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Slovenského Rudohoria a tiež v oblasti Vihorlatu. Menej ako 100 mm dosiahol deficit zrážok 
v rovnakom období vo východnej oblasti Spiša, na západnej časti Zemplína a v Šariši, ako aj 
v malej oblasti juhovýchodne od Lučenca. Územné rozloženie deficitu zrážok sa od konca 
júna 2003 výraznejšie nemenilo, deficit sa v lete zvýšil relatívne viac na severe územia. 
Osobitosťou nedostatku zrážok na Slovensku v roku 2003 je skutočnosť, že mal celoplošný 
charakter. V období od 1. 2. 2003 do 31. 8. 2003 bola z hľadiska nedostatku zrážok na území
Slovenska aspoň od roku 1881 iba v rokoch 1917, 1950 a 1976. Keď sa zoberie do úvahy aj 
mimoriadne vysoká teplota vzduchu v období od mája do augusta, ktorá podporovala výpar, 
je pozícia roku 2003 z hľadiska meteorologického sucha pravdepodobne najhoršia od roku 
1881.

Územné rozloženie deficitu zrážok v období február až august 2003 korešponduje 
s územným rozložením meteorologického sucha za obdobie od 16. marca do 31. augusta
2003. Meteorologické sucho je definované ako rozdiel úhrnu zrážok a potenciálnej 
evapotranspirácie v mm počas stanoveného obdobia. Na juhu Slovenska je normálna hodnota 
rozdielu medzi úhrnom zrážok a potenciálnou evapotranspiráciou v období marec až júl 
približne -250 mm, ale v roku 2003 to do 31. augusta bolo až okolo -400 až -500 mm.

Tabuľka 4.8. Atmosférické zrážky na Slovensku v období január až august 2003

Mesiac
Región

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

I. – VIII.
2003

mm 52 6 4 22 54 29 77 28 272
% 124 16 9 46 81 43 106 44 469

Západoslovenský
región

Δ +10 -32 -39 -26 -13 -39 +4 -35 -170

mm 74 20 17 56 98 33 121 32 451

% 137 40 32 89 114 33 120 35 600
Stredoslovenský
región

Δ +20 -30 -37 -7 +12 -66 +20 -60 -148

mm 42 27 18 48 77 52 90 47 401
% 102 71 43 89 103 58 93 54 613

Východoslovenský
región

Δ +1 -11 -24 -6 +2 -37 -7 -40 -122

mm 57 18 13 43 78 38 98 36 381

% 124 43 28 78 103 44 109 44 573Slovensko

Δ +11 -24 -34 -12 +2 -48 +8 -45 -142

Δ: výška nadbytku (+), deficitu (-) zrážok v litroch na 1 meter štvorcový vo vzťahu k normálu.

4.2.8 Zrážkové pomery v roku 2004

V roku 2004 boli na Slovensku v celoročnom úhrne zaznamenané nadpriemerné 
zrážky o +89 mm, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 112 % dlhodobého normálu. 
Množstvá zrážok, ktoré spadli v jednotlivých regiónoch Slovenska v celoročnom úhrne boli 
nerovnomerne rozložené a aj v jednotlivých mesiacoch boli vzhľadom k normálu rozdielne.
Deficit zrážok v celoročnom úhrne mal oproti roku 2003 len západoslovenský región -5 mm, 
čo je 99 % dlhodobého normálu.

Najvyššie zrážky 179 mm mal východoslovenský región s celoročným úhrnom 
926 mm, čo predstavuje 124 % dlhodobého normálu. V roku 2004 bol na zrážky najbohatším 
mesiacom júl a bolo to vo východoslovenskom regióne, kde bol zaznamenaný úhrn zrážok 
189 mm (+92 mm), čo tvorí 195 % dlhodobého mesačného normálu. Najväčší nadbytok 
zrážok v percentuálnom vyjadrení 205 % bol zaznamenaný vo februári pri mesačnom úhrne 
zrážok 78 mm, pri ktorom bol nadbytok +40 mm. Deficit zrážok -3 až -24 mm bol 
zaznamenaný v marci, apríli, septembri a decembri.

V stredoslovenskom regióne bol zaznamenaný nadbytok zrážok +74 mm 
a v celoročnom úhrne 946 mm, čo tvorí 109 % dlhodobého normálu. Deficit zrážok v rozpätí
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od -5 do -19 mm bol zaznamenaný v mesiacoch apríl, júl, august, september a december, 
pričom rovnaký deficit -19 mm bol zaznamenaný v mesiacoch september a december. 
Najväčší nadbytok +44 mm pri najvyššom mesačnom úhrne zrážok 143 mm (144 % 
dlhodobého mesačného normálu) bol zaznamenaný v júni, ale najväčší percentuálny nadbytok 
(166 %) bol vo februári pri mesačnom úhrne zrážok 83 mm a nadbytku +33 mm.

V západoslovenskom regióne najviac zrážok spadlo v júni 111 mm (163 % 
dlhodobého mesačného normálu a aj najväčší percentuálny nadbytok) a +43 mm predstavoval 
v tomto mesiaci aj najväčší nadbytok na západe Slovenska. Deficit zrážok -2 až -32 mm bol 
zaznamenaný v apríli, máji, júli, auguste, septembri, októbri, novembri a decembri. Deficit 
zrážok -32 mm bol v tomto regióne v júli percentuálne najnižší, keď bol vo výške 56 % 
dlhodobého mesačného normálu pri mesačnom úhrne zrážok 41 mm. Tento deficit je zároveň 
najväčším mesačným deficitom zrážok počas celého roka na Slovensku.

Tabuľka 4.9. Atmosférické zrážky na Slovensku v roku 2004

Mesiac
Región

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Rok
2004

mm 61 56 65 36 57 111 41 44 44 51 57 34 657
% 145 147 151 75 85 163 56 70 83 93 97 64 99

Západoslovenský
región

Δ +19 +18 +22 -12 -10 +43 -32 -19 -9 -4 -2 -19 -5

mm 75 83 57 57 97 143 96 82 53 71 89 43 946

% 139 166 106 90 113 144 95 89 74 104 125 69 109
Stredoslovenský
región

Δ +21 +33 +3 -6 +11 +44 -5 -10 -19 +3 +18 -19 +74

mm 41 78 34 51 120 110 189 104 39 62 73 25 926
% 100 205 81 94 160 124 195 120 62 105 128 56 124

Východoslovenský
región

Δ 0 +40 -8 -3 +45 +21 +92 +17 -24 +3 +16 -20 +179

mm 59 73 52 49 93 122 110 78 45 62 74 34 851

% 128 174 111 89 122 142 122 96 71 102 119 64 112Slovensko

Δ +13 +31 +5 -6 +17 +36 +20 -3 -18 +1 +12 -19 +89

Δ: výška nadbytku (+), deficitu (-) zrážok v litroch na 1 meter štvorcový vo vzťahu k normálu.

4.2.9 Zrážkové pomery v roku 2005

V roku 2005 boli na Slovensku v celoročnom úhrne zaznamenané nadpriemerné 
zrážky +176 mm, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 123 % dovtedajšieho dlhodobého 
normálu. Množstvá zrážok, ktoré spadli v jednotlivých regiónoch Slovenska boli 
v celoročnom úhrne nerovnomerne rozložené a tiež boli rozdielne v jednotlivých mesiacoch 
roka vzhľadom k normálu. V roku 2005 nemal žiadny región deficit zrážok v celoročnom
úhrne.

Najväčší nadbytok 213 mm mal východoslovenský región s celoročným úhrnom 
zrážok 960 mm, čo predstavuje 129 % dlhodobého normálu. Z mesiacov roku 2005 bol vo 
východoslovenskom regióne na zrážky najbohatším mesiacom august s úhrnom 179 mm 
(+92 mm, čo je 206 % dlhodobého mesačného normálu). Nadbytok zrážok +92 mm bol
z celého Slovenska najvyšším počas celého roka vo východoslovenskom regióne. Pri 
mesačnom úhrne zrážok 105 mm bol v decembri 2005 zaznamenaný najväčší percentuálny
nadbytok 233 %, pri ktorom bol nadbytok +60 mm. V mesiacoch marec, október a november
bol vo východoslovenskom regióne zaznamenaný deficit zrážok -24 až -40 mm.

V stredoslovenskom regióne bol v roku 2005 zaznamenaný nadbytok zrážok +189 mm 
pri celoročnom úhrne 1061 mm, čo je 122 % dlhodobého normálu. Deficit zrážok vo výške -6 
až -53 mm bol zaznamenaný v marci, máji, júni, septembri, októbri a novembri. Deficit 
zrážok -53 mm bol zároveň najväčším mesačným deficitom zrážok počas celého roka 2005 na 
Slovensku. Najväčší nadbytok +107 mm pri mesačnom úhrne zrážok 169 mm, čo je 273 % 
dovtedajšieho dlhodobého mesačného normálu, bol zaznamenaný v decembri a bol to zároveň 
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aj najväčší percentuálny nadbytok nielen v stredoslovenskom regióne, ale aj na celom 
Slovensku.

V západoslovenskom regióne najviac zrážok spadlo v auguste 133 mm, čo je 211 %
dlhodobého mesačného normálu a nadbytok zrážok +70 mm v tomto mesiaci tiež 
predstavoval najväčší nadbytok v tomto regióne. Deficit zrážok -3 až -43 mm bol 
zaznamenaný v mesiacoch marec, máj, jún, september, október a november. Percentuálne 
najvyšší úhrn zrážok, v porovnaní s dlhodobým priemerom bol zaznamenaný v decembri. 
December 2005 bol percentuálne zrážkovo najvyšším mesiacom v porovnaní s dlhodobým
normálom aj v ostatných regiónoch Slovenska.

Z hľadiska výšky spadnutých zrážok bol rok 2005 ako celok mierne nadpriemerný,
s nerovnomerným rozdelením zrážok v jednotlivých mesiacoch, keď mesačné úhrny zrážok 
predstavovali od 22 do 273 % dlhodobých mesačných normálov.

Tabuľka 4.10. Atmosférické zrážky na Slovensku v roku 2005

Mesiac
Región

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Rok
2005

mm 57 67 12 71 52 49 93 133 50 12 54 121 771
% 136 176 28 148 78 72 127 211 94 22 92 228 116

Západoslovenský
región

Δ 15 29 -31 23 -15 -19 20 70 -3 -43 -5 68 109

mm 95 82 37 106 78 63 127 159 65 15 65 169 1061

% 176 164 69 168 91 64 126 173 90 22 92 273 122
Stredoslovenský
región

Δ 41 32 -17 43 -8 -36 26 67 -7 -53 -6 107 189

mm 52 57 18 82 117 106 114 179 78 19 33 105 960
% 127 150 43 152 156 119 118 206 124 32 58 233 129

Východoslovenský
región

Δ 11 19 -24 28 42 17 17 92 15 -40 -24 60 213

mm 69 69 23 87 83 73 112 157 65 16 51 133 938

% 150 164 49 158 109 85 124 194 103 26 82 251 123Slovensko

Δ 23 27 -24 32 7 -13 22 76 2 -45 -11 80 176

Δ: výška nadbytku (+), deficitu (-) zrážok v litroch na 1 meter štvorcový vo vzťahu k normálu.

4.2.10 Zrážkové pomery v roku 2006

Na Slovensku boli v roku 2006 zaznamenané v celoročnom úhrne len mierne 
nadpriemerné zrážky +14 mm, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 102 % dlhodobého 
normálu. Množstvá zrážok, ktoré spadli v jednotlivých regiónoch Slovenska v celoročnom 
úhrne boli pomerne rovnomerne rozložené a boli porovnateľné aj v jednotlivých mesiacoch, 
ale vzhľadom k normálu boli väčšinou rozdielne. Deficit zrážok bol v celoročnom úhrne -
3 mm v západoslovenskom regióne, -15 mm v stredoslovenskom regióne a nadbytok zrážok 
+47 mm bol iba vo východoslovenskom regióne.

Vo východoslovenskom regióne bol na zrážky najbohatším mesiacom jún s úhrnom 
169 mm a s najväčším nadbytkom zrážok +80 mm. Tento nadbytok bol najvyšší nielen 
v tomto regióne, ale zároveň aj na celom Slovensku. V júni bol zaznamenaný aj najväčší 
percentuálny nadbytok zrážok 190 % dlhodobého mesačného normálu. Deficit zrážok -5 až -
61 mm bol zaznamenaný v januári, júli, septembri, októbri, novembri a decembri. Deficit 
zrážok -61 mm, ktorý bol zaznamenaný v júli, bol zároveň aj najväčším mesačným deficitom 
zrážok počas celého roka 2006 v rámci celého Slovenska.

V stredoslovenskom regióne spadli najvyššie úhrny zrážok 139 mm. V auguste bol 
zaznamenaný percentuálny nadbytok zrážok 151 % dlhodobého mesačného normálu čo 
predstavovalo aj najvyšší nadbytok zrážok +47 mm. Percentuálne najvyšší nadbytok zrážok 
154 % bol v máji s úhrnom 132 mm a nadbytkom +46 mm. Deficit zrážok -5 až -50 mm bol 
zaznamenaný v januári, júli, septembri, októbri a decembri.



Predbežné hodnotenie povodňového rizika v čiastkovom povodí Bodvy 57

V západoslovenskom regióne spadlo najviac zrážok, až 121 mm takisto ako 
v stredoslovenskom regióne v auguste, čo predstavovalo najvyšší percentuálny nadbytok 
dlhodobého mesačného normálu 192 % nielen v západoslovenskom regióne, ale aj na celom 
Slovensku. Nadbytok zrážok +58 mm predstavoval v tomto mesiaci aj najväčší nadbytok v 
západoslovenskom regióne. Deficit zrážok -13 až -51 mm bol zaznamenaný v júli, septembri, 
októbri, novembri a decembri. Pre rok 2006 bol typický deficit zrážok vo všetkých regiónoch 
Slovenska v posledných štyroch mesiacoch (okrem októbra v stredoslovenskom regióne, kde 
bol mierny nadbytok +12 mm v októbri). Celkove teda možno rok 2006 z hľadiska 
spadnutých zrážok hodnotiť ako mierne nadpriemerný, s nerovnomerným rozdelením zrážok 
v jednotlivých mesiacoch, keď mesačné úhrny predstavovali od 24 do 192 % dlhodobých 
mesačných normálov.

Tabuľka 4.11. Atmosférické zrážky na Slovensku v roku 2006

Mesiac
Región

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Rok
2006

mm 59 48 58 66 105 78 22 121 15 26 46 15 659
% 141 126 135 138 157 115 30 192 28 47 78 28 99

Západoslovenský
región

Δ 17 10 15 18 38 10 -51 58 -38 -29 -13 -38 -3

mm 49 58 76 77 132 121 52 139 22 34 83 21 857

% 91 116 141 111 154 122 52 151 31 50 117 34 98
Stredoslovenský
región

Δ -5 8 22 7 46 22 -49 47 -50 -34 12 -41 -15

mm 22 47 70 66 123 169 36 146 15 31 52 17 794
% 54 124 167 122 164 190 37 168 24 53 91 38 106

Východoslovenský
región

Δ -19 9 28 12 48 80 -61 59 -48 -28 -5 -28 47

mm 43 52 69 67 121 124 38 135 18 30 61 18 776

% 93 124 147 122 159 144 42 167 29 49 98 34 102Slovensko

Δ -3 10 22 12 45 38 -52 54 -45 -31 -1 -35 14

Δ: výška nadbytku (+), deficitu (-) zrážok v litroch na 1 meter štvorcový vo vzťahu k normálu.

4.2.11 Zrážkové pomery v roku 2007

V roku 2007 boli na Slovensku zaznamenané v celoročnom úhrne mierne 
nadpriemerné zrážky +132 mm, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 117 % dlhodobého 
normálu. Množstvá zrážok, ktoré spadli v jednotlivých regiónoch Slovenska v celoročnom 
úhrne boli pomerne rovnomerne rozložené v stredoslovenskom a východoslovenskom 
regióne. V celoročnom úhrne spadli nižšie zrážky v západoslovenskom regióne a aj vzhľadom 
na normál boli výrazne nižšie, avšak vo všetkých regiónoch na Slovensku bol v celoročnom 
úhrne zaznamenaný nadbytok zrážok. Aj vzhľadom k normálu boli v jednotlivých mesiacoch 
a tiež v jednotlivých regiónoch zaznamenané porovnateľné množstvá zrážok.

Zrážkovo najbohatším mesiacom v roku 2007 bol vo východoslovenskom regióne 
september s úhrnom 163 mm a s nadbytkom zrážok +100 mm, ktorý bol najvyšším 
nadbytkom v tomto regióne počas celého roka. V septembri bol zaznamenaný aj najväčší 
percentuálny nadbytok zrážok 259 % dlhodobého mesačného normálu. Deficit zrážok -28 až -
43 mm bol zaznamenaný v apríli a júli. V stredoslovenskom regióne spadli najvyššie úhrny 
zrážok v januári 157 mm, čo bol tiež najvyšší nadbytok +103 mm (291 % dlhodobého 
mesačného normálu). Bol to aj percentuálne najvyšší nadbytok zrážok nielen 
v stredoslovenskom regióne, ale zároveň aj na celom Slovensku. Spadlo tu aj najvyššie 
množstvo zrážok v celoročnom úhrne 1032 mm s nadbytkom 160 mm (118 % dlhodobého 
mesačného normálu). Deficit zrážok -11 až -58 mm bol zaznamenaný v mesiacoch apríl, júl, 
október a december. V západoslovenskom regióne spadlo najviac zrážok (116 mm), takisto 
ako vo východoslovenskom regióne, v mesiaci september, čo predstavovalo najvyšší 
percentuálny nadbytok 219 % dlhodobého mesačného normálu a nadbytok zrážok +63 mm 
predstavoval v tomto mesiaci aj najväčší nadbytok na západnom Slovensku. Deficit zrážok -2 



Predbežné hodnotenie povodňového rizika v čiastkovom povodí Bodvy 58

až -47 mm bol zaznamenaný v apríli, júli, októbri a decembri, takisto ako v stredoslovenskom 
regióne.

V roku 2007 zrážkovo zaujímavým mesiac bol apríl, kedy v období rokov 1995 až 
2007 to bol druhý najsuchší mesiac s úhrnmi zrážok v západoslovenskom regióne 1 mm, 
v stredoslovenskom 5 mm a vo východoslovenskom 11 mm. Priemerným aprílovým úhrnom 
za celé Slovensko bolo v tomto mesiaci 6 mm, čo bol takmer rovnaký úhrn zrážok ako 
v októbri 1995, kedy bol priemerný mesačný úhrn za celé Slovensko 5 mm. 

Z hľadiska spadnutých zrážok možno celkove rok 2007 hodnotiť ako mierne 
nadpriemerný s nerovnomerným rozdelením zrážok v jednotlivých mesiacoch, v ktorých 
mesačné úhrny predstavovali od 2 do 291 % dlhodobých mesačných normálov.

Tabuľka 4.12. Atmosférické zrážky na Slovensku v roku 2007

Mesiac
Región

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Rok
2007

mm 63 49 64 1 70 71 44 80 116 53 66 31 708
% 150 129 149 2 105 104 60 127 219 96 112 59 107

Západoslovenský
región

Δ 21 11 21 -47 3 3 -29 17 63 -2 7 -22 46

mm 157 70 90 5 111 100 65 109 135 54 85 51 1032

% 291 140 167 8 129 101 64 119 188 79 120 82 118
Stredoslovenský
región

Δ 103 20 36 -58 25 1 -36 17 63 -14 14 -11 160

mm 100 59 61 11 76 100 69 90 163 75 61 48 913
% 244 155 145 20 101 112 71 104 259 127 107 107 122

Východoslovenský
región

Δ 59 21 19 -43 1 11 -28 3 100 16 4 3 166

mm 110 60 72 6 87 91 60 94 139 60 71 44 894

% 239 143 153 11 115 106 67 116 221 98 115 83 117Slovensko

Δ 64 18 25 -49 11 5 -30 13 76 -1 9 -9 132

Δ: výška nadbytku (+), deficitu (-) zrážok v litroch na 1 meter štvorcový vo vzťahu k normálu.

4.2.12 Zrážkové pomery v roku 2008

V roku 2008 boli na Slovensku zaznamenané v celoročnom úhrne mierne 
nadpriemerné zrážky +111 mm, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 115 % dlhodobého 
normálu. Množstvá zrážok, ktoré spadli v jednotlivých regiónoch Slovenska v celoročnom 
úhrne boli pomerne rovnomerne rozložené v stredoslovenskom a východoslovenskom 
regióne, menšie zrážky v celoročnom úhrne spadli v západoslovenskom regióne a aj 
vzhľadom k normálu boli výrazne menšie, avšak vo všetkých regiónoch bol zaznamenaný 
v celoročnom úhrne nadbytok zrážok. Najbohatším mesiacom na zrážky na celom Slovensku 
a vo všetkých regiónoch bol mesiac júl, s nadbytkom +88 mm, v ktorom spadlo 178 mm, čo 
v percentuálnom vyjadrení predstavovalo 198 %.

Vo východoslovenskom regióne spadlo v júli 223 mm a nadbytok zrážok bol 
+126 mm. Tento nadbytok bol najvyšší v tomto regióne a zároveň na celom Slovensku za celý 
rok. V júli 2008 bol zaznamenaný aj najväčší percentuálny nadbytok zrážok (230 % 
dlhodobého mesačného normálu) nielen vo východoslovenskom regióne, ale zároveň aj na 
celom Slovensku. Deficit zrážok -1 až -22 mm bol zaznamenaný vo februári, máji a júni.

V stredoslovenskom regióne spadlo v júli 184 mm zrážok. Toto množstvo zrážok 
predstavovalo nadbytok +83 mm (182 % dlhodobého mesačného normálu). Čo sa najvyššieho 
percentuálneho nadbytku týka, ten sa vyskytol v tomto regióne v marci 191 %, pri mesačnom 
úhrne 103 mm a nadbytku +49 mm. Deficit zrážok -2 až -24 mm bol zaznamenaný 
v mesiacoch máj, jún, august, september, október a november.
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V západoslovenskom regióne v porovnaní s inými regiónmi bol zaznamenaný v júli 
najmenší úhrn zrážok 122 mm s nadbytkom +49 mm, čo predstavovalo aj najnižší 
percentuálny nadbytok 167 %, ale zároveň predstavovali najvyššie hodnoty za celý rok 
v západoslovenskom regióne. Deficit zrážok -1 až -26 mm bol zaznamenaný v mesiacoch 
január, február, apríl, máj, august, október a november.

Celkove teda možno rok 2008 z hľadiska spadnutých zrážok hodnotiť ako mierne 
nadpriemerný, s pomerne rovnomerným rozdelením zrážok v jednotlivých mesiacoch, 
s výnimkou júla, v ktorých mesačné úhrny predstavovali od 42 do 230 % dlhodobých 
mesačných normálov.

Tabuľka 4.13. Atmosférické zrážky na Slovensku v roku 2008

Mesiac
Región

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Rok
2008

mm 41 21 63 42 50 85 122 51 59 29 42 66 671
% 98 55 147 88 75 125 167 81 111 53 71 125 101

Západoslovenský
región

Δ -1 -17 20 -6 -17 17 49 -12 6 -26 -17 13 9

mm 70 38 103 65 67 91 184 68 63 62 69 101 981

% 130 76 191 103 78 92 182 74 88 91 97 163 113
Stredoslovenský
región

Δ 16 -12 49 2 -19 -8 83 -24 -9 -6 -2 39 109

mm 50 16 70 73 63 88 223 87 64 71 48 82 935
% 122 42 167 135 84 99 230 100 102 120 84 182 125

Východoslovenský
región

Δ 9 -22 28 19 -12 -1 126 0 1 12 -9 37 188

mm 55 26 80 61 62 88 178 69 62 55 53 84 873

% 120 62 170 111 82 102 198 85 98 90 86 159 115Slovensko

Δ 9 -16 33 6 -14 2 88 -12 -1 -6 -9 31 111

Δ: výška nadbytku (+), deficitu (-) zrážok v litroch na 1 meter štvorcový vo vzťahu k normálu.

4.2.13 Zrážkové pomery v roku 2009

V roku 2009 sme na Slovensku zaznamenali v celoročnom úhrne zrážky 890 mm, číže 
mierne nadpriemerný úhrn +128 mm, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 117 % 
dlhodobého normálu. Množstvá zrážok, ktoré spadli v jednotlivých regiónoch Slovenska 
v celoročnom úhrne boli pomerne rovnomerne rozložené v stredoslovenskom 
a východoslovenskom regióne, menšie zrážky v celoročnom úhrne spadli 
v západoslovenskom regióne, avšak vo všetkých regiónoch bol v celoročnom úhrne 
zaznamenaný nadbytok zrážok, najvyšší vo východoslovenskom regióne +173 mm.

Čo sa týka spadnutých zrážok v jednotlivých mesiacoch, charakteristická je ich 
nevyrovnanosť rozloženia počas roka, hlavne v prvom polroku. Z hydrologického hľadiska sú 
zaujímavé hlavne zrážkovo nadnormálne zimné mesiace. Vo februári bolo zaznamenaných 
162 % mesačného normálu, a s tým súvisí vznik značných zásob snehu a následne 206 % 
mesačného normálu v marci prevažne vo forme dažďa, čo bolo príčinou vzniku jarných 
povodní. Nasledoval výrazne podnormálny apríl, len 26 % oproti dlhodobému mesačnému 
normálu. Najbohatším mesiacom na zrážky, čo sa celého Slovenska týka, bol mesiac jún, 
v ktorom spadlo 114 mm s nadbytkom +28 mm a to v percentuálnom vyjadrení predstavovalo 
133 % dlhodobého mesačného normálu. S týmto nadnormálnym množstvom zrážok súvisí 
letná povodňová situácia. Zaujímavých je aj 183 % dlhodobého priemeru zrážok, vzhľadom k 
normálu v mesiaci december, kedy sa vyskytli povodne takmer celoplošne.

Vo východoslovenskom regióne najviac zrážok spadlo, takisto ako v celoslovenskom 
mesačnom priemere v júni, 127 mm a nadbytok zrážok bol +38 mm (143 % dlhodobého 
mesačného normálu). Najväčší percentuálny nadbytok zrážok (183 % dlhodobého mesačného 
normálu) bol zaznamenaný v mesiacoch marec a október a v tomto mesiaci bol zaznamenaný 
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aj najvyšší nadbytok zrážok +49 mm. Na zrážky najchudobnejší bol mesiac apríl so 46 % 
dlhodobého normálu, aj keď v porovnaní s ostatnými regiónmi to bol zhruba ich dvojnásobok, 
s mesačným úhrnom 25 mm a najväčším deficitom -29 mm. Deficit zrážok -2 až -29 mm bol 
zaznamenaný v mesiacoch apríl, máj, júl a september.

V stredoslovenskom regióne spadlo najviac zrážok v marci (128 mm). Toto množstvo 
zrážok predstavovalo nadbytok +74 mm a zároveň aj najvyšší percentuálny podiel (237 %) 
k dlhodobému mesačnému priemeru, aj čo sa všetkých regiónov týka. Najmenej percent 
(18 %) dlhodobého mesačného normálu bolo v apríli, s úhrnom 11 mm a najväčším deficitom 
zrážok -52 mm. Deficit zrážok -17 až -52 mm bol zaznamenaný v mesiacoch apríl, máj, júl, 
august a september.

V západoslovenskom regióne spadlo najviac zrážok, takisto ako vo 
východoslovenskom regióne, v mesiaci jún, a to 101 mm s nadbytkom +33 mm, čo 
predstavovalo 149 % dlhodobého mesačného normálu. Oproti východoslovenskému 
a stredoslovenskému regiónu, kde bol najväčší percentuálny nadbytok v marci, tu bol najvyšší 
percentuálny nadbytok v mesiaci február 203 % s úhrnom 77 mm a nadbytkom +39 mm. 
Najsuchším bol, ako aj na celom Slovensku, mesiac apríl, len s 15 % dlhodobého normálu, 
s úhrnom 7 mm a najväčším deficitom -41 mm. Deficit zrážok bol zaznamenaný v apríli, máji 
a septembri. V tomto regióne sa v dvoch mesiacoch, v júli a auguste, vyskytli zrážky 
rovnajúce sa dlhodobému normálu v danom mesiaci (100 % a nulový nadbytok zrážok).

Celkove teda možno rok 2009, z hľadiska spadnutých zrážok, hodnotiť ako mierne 
nadpriemerný, s nerovnomerným rozdelením zrážok v jednotlivých mesiacoch, čo sa 
najvýraznejšie prejavilo v stredoslovenskom a západoslovenskom regióne. Maximum zrážok, 
v porovnaní s dlhodobým mesačným normálom, sa z celoslovenského hľadiska vyskytlo 
v marci, kedy spadlo 97 mm zrážok, čo predstavovalo 206 % dlhodobého marcového 
normálu. Táto zrážková situácia sa najvýraznejšie prejavila v Bratislave na Kolibe 111,4 mm, 
na Chopku 463,7 mm a na Lomnickom štíte 454,6 mm, kde boli prekonané historické 
rekordy. Najnižší úhrn zrážok v roku 2009, a to 26 % dlhodobého normálu, patrí aprílu, 
pričom boli prekonané historické rekordy v Oravskej Lesnej 10,7 mm a na Lomnickom štíte 
24,0 mm.

Tabuľka 4.14. Atmosférické zrážky na Slovensku v roku 2009

Mesiac
Región

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Rok
2009

mm 48 77 82 7 57 101 73 63 20 71 67 90 756
% 114 203 191 15 85 149 100 100 38 129 114 170 114

Západoslovenský
región

Δ 6 39 39 -41 -10 33 0 0 -33 16 8 37 94

mm 59 75 128 11 69 113 75 71 41 124 89 122 977

% 109 150 237 18 80 114 74 77 57 182 125 197 112
Stredoslovenský
región

Δ 5 25 74 -52 -17 14 -26 -21 -31 56 18 60 105

mm 56 53 77 25 65 127 80 92 61 108 99 77 920
% 137 140 183 46 87 143 83 106 97 183 174 171 123

Východoslovenský
región

Δ 15 15 35 -29 -10 38 -17 5 -2 49 42 32 173

mm 55 68 97 14 64 114 76 75 41 103 86 97 890

% 120 162 206 26 84 133 84 93 65 169 139 183 117Slovensko

Δ 9 26 50 -41 -12 28 -14 -6 -22 42 24 44 128

Δ: výška nadbytku (+), deficitu (-) zrážok v litroch na 1 meter štvorcový vo vzťahu k normálu.

4.2.14 Zrážkové pomery v roku 2010

V roku 2010 sa na Slovensku vyskytli zrážky, ktorých celoročný úhrn mal výšku 
1255 mm, čo je +493 mm vyššie ako priemerný ročný úhrn zrážok a v percentuálnom 
vyjadrení predstavuje 165 % dlhodobého normálu. Množstvá zrážok, ktoré spadli 
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v jednotlivých regiónoch Slovenska boli v celoročnom úhrne v stredoslovenskom 
a východoslovenskom regióne pomerne rovnomerne rozložené, v západoslovenskom regióne 
spadli v celoročnom úhrne nižšie zrážky, avšak vo všetkých regiónoch na Slovensku bol 
zaznamenaný v celoročnom úhrne nadbytok zrážok, najvyšší v stredoslovenskom regióne 
+543 mm (162 % dlhodobého ročného priemeru 1415 mm).

Pre jednotlivé mesiace roku 2010 je charakteristická nevyrovnanosť rozloženia zrážok 
v rámci roka. Z hydrologického hľadiska bol významný predovšetkým zrážkovo mimoriadne 
nadnormálny máj a aj júl. V máji bol zaznamenaný celoslovenský priemerný úhrn zrážok 
235 mm, čo je 309 % mesačného normálu a nadbytok +159 mm, s čím súvisel vznik 
významných povodňových situácií, ktoré sa vyskytli takmer na celom území Slovenska. 
Druhý, zrážkovo najbohatší, nasledoval mesiac júl, ktorý mal celoslovenský ročný úhrn 
153 mm s nadbytkom +63 mm a mesačný normál tvoril v porovnaní s dlhodobým normálom 
170 %. S týmto nadnormálnym množstvom zrážok taktiež súvisí letná povodňová aktivita. 
Zrážkovo najvýdatnejší z celoslovenského mesačného hľadiska, ale aj čo sa týka regiónov bol 
mesiac máj.

Vo východoslovenskom regióne v máji spadlo 248 mm a nadbytok zrážok bol 
+173 mm, ktorý predstavoval 331 % dlhodobého mesačného normálu, a to bol zároveň aj 
najväčší percentuálny nadbytok zrážok v celom roku. Na zrážky najchudobnejší bol mesiac 
október s 20 % dlhodobého normálu, s mesačným úhrnom 20 mm a najvyšším zrážkovým 
deficitom -39 mm. Deficit zrážok -14 až -39 mm bol zaznamenaný iba v dvoch mesiacoch, 
v marci a októbri, takisto ako aj v západoslovenskom a stredoslovenskom regióne.

V stredoslovenskom regióne spadlo najviac zrážok v už spomínanom máji 253 mm. 
Toto množstvo zrážok predstavovalo nadbytok +167 mm a zároveň aj najvyšší percentuálny 
podiel (294 %) vzhľadom k dlhodobému mesačnému priemeru. Najmenej percent (49 %) 
dlhodobého mesačného normálu bolo v októbri, s úhrnom 33 mm a deficitom zrážok -35 mm. 
Najväčší deficit zrážok bol zaznamenaný v marci -13 mm s druhým najnižším úhrnom zrážok 
41 mm a takisto druhým najnižším percentuálnym podielom 76 %.

V západoslovenskom regióne spadlo najviac zrážok, takisto ako v stredoslovenskom 
a východoslovenskom regióne, v mesiaci máj, a to 200 mm s nadbytkom +133 mm, čo 
predstavovalo 299 %, a čo bol najvyšší percentuálny podiel a aj najvyšší nadbytok v roku. 
Najsuchším mesiacom bol marec, s 56 % dlhodobého normálu, s úhrnom 24 mm a deficitom -
19 mm. Deficit zrážok bol zaznamenaný v marci a októbri.

Súhrnne je nutné skonštatovať, že rok 2010 bol z hľadiska výšky spadnutých zrážok
mimoriadne nadpriemerný, s výrazne nerovnomerným rozdelením zrážok v jednotlivých 
mesiacoch vo všetkých regiónoch. Tieto zrážkové pomery mali výrazný vplyv na nasýtenosť 
prostredia povodí a teda aj na celkovú extrémnu povodňovú situáciu na tokoch na Slovensku, 
ale aj na výrazný vzostup podzemných vôd, ktoré zaplavovali objekty.

Tabuľka 4.15. Atmosférické zrážky na Slovensku v roku 2010

Mesiac
Región

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Rok
2010

mm 68 45 24 85 200 119 91 130 108 30 79 57 1036
% 162 118 56 177 299 175 125 206 204 55 134 108 157

Západoslovenský
región

Δ 26 7 -19 37 133 51 18 67 55 -25 20 4 374

mm 75 63 41 76 253 158 175 182 154 33 128 77 1415

% 139 126 76 121 294 160 173 198 214 49 180 124 162
Stredoslovenský
región

Δ 21 13 -13 13 167 59 74 90 82 -35 57 15 543

mm 65 53 28 88 248 163 185 118 123 20 102 83 1276Východoslovenský
región % 159 140 67 163 331 183 191 136 195 34 179 184 171
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Mesiac
Región

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Rok
2010

Δ 24 15 -14 34 173 74 88 31 60 -39 45 38 529

mm 70 54 32 83 235 148 153 145 130 28 104 73 1255

% 152 129 68 151 309 172 170 179 206 46 168 138 165Slovensko

Δ 24 12 -15 28 159 62 63 64 67 -33 42 20 493

Δ: výška nadbytku (+), deficitu (-) zrážok v litroch na 1 meter štvorcový vo vzťahu k normálu.

4.3. Dosiahnutie alebo prekročenie vodných stavov určených pre stupne 
povodňovej aktivity v hydroprognóznych staniciach

1. Čiastkové povodie Dunaja: regionálne stredisko Bratislava (RS BA).

2. Čiastkové povodie Moravy: regionálne stredisko Bratislava (RS BA).

3. Čiastkové povodie Váhu:

a) po Piešťany: regionálne stredisko Žilina (RS ZA),

b) od Piešťan: regionálne stredisko Bratislava (RS BA).

4. Čiastkové povodie Hrona: regionálne stredisko Banská Bystrica (RS BB).

5. Čiastkové povodie Ipľa: regionálne stredisko Banská Bystrica (RS BB).

6. Čiastkové povodie Slanej: regionálne stredisko Banská Bystrica (RS BB).

7. Čiastkové povodie Bodrogu: regionálne stredisko Košice (RS KE).

8. Čiastkové povodie Hornádu: regionálne stredisko Košice (RS KE).

9. Čiastkové povodie Bodvy: regionálne stredisko Košice (RS KE).

10. Čiastkové povodie Dunajca a Popradu: regionálne stredisko Košice (RS KE).

Tabuľka 4.16 obsahuje prehľad o počte dní, v ktorých bol dosiahnutý alebo 
prekročený vodný stav určený pre I., II. a III. stupeň povodňovej aktivity v hydroprognóznych 
staniciach v jednotlivých regiónoch Slovenska v období 14 rokov, od roku 1997 do konca 
roku 2010. Prehľad je rozdelený podľa územnej pôsobnosti regionálnych stredísk SHMÚ, 
pričom jednotlivé čiastkové povodia na území Slovenska spadajú do tejto pôsobnosti 
regionálnych stredísk:

RS Žilina (RS ZA) RS Košice (RS KE)
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RS Bratislava (RS BA) RS Banská Bystrica (RS BB)

Obr. 4.1. Územná pôsobnosť regionálnych stredísk SHMÚ Bratislava

1. Čiastkové povodie Dunaja: regionálne stredisko Bratislava (RS BA).

2. Čiastkové povodie Moravy: regionálne stredisko Bratislava (RS BA).

3. Čiastkové povodie Váhu:

a) po Piešťany: regionálne stredisko Žilina (RS ZA),

b) od Piešťan: regionálne stredisko Bratislava (RS BA).

4. Čiastkové povodie Hrona: regionálne stredisko Banská Bystrica (RS BB).

5. Čiastkové povodie Ipľa: regionálne stredisko Banská Bystrica (RS BB).

6. Čiastkové povodie Slanej: regionálne stredisko Banská Bystrica (RS BB).

7. Čiastkové povodie Bodrogu: regionálne stredisko Košice (RS KE).

8. Čiastkové povodie Hornádu: regionálne stredisko Košice (RS KE).

9. Čiastkové povodie Bodvy: regionálne stredisko Košice (RS KE).

10. Čiastkové povodie Dunajca a Popradu: regionálne stredisko Košice (RS KE).

Tabuľka 4.16. Prehľad o počte dní s I., II. a III. stupňom povodňovej aktivity v hydroprognóznych staniciach 
v jednotlivých regiónoch Slovenska v období rokov 1990 – 2010

Počet dní s I., II. a III. stupňom povodňovej aktivity o 06:00 hod.

I. stupeň povodňovej aktivity II. stupeň povodňovej aktivity III. stupeň povodňovej aktivity
I. –
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1997 68 13 22 2 60 31 26 6 0 9 23 21 3 0 2 68
1998 112 12 7 0 100 58 4 0 0 56 8 0 0 0 8 134
1999 89 30 17 17 69 53 14 0 10 48 17 2 0 4 14 112
2000 92 42 28 9 68 51 28 2 0 46 21 1 1 1 20 97
2001 89 16 19 1 75 46 6 6 1 44 10 0 2 0 10 103
2002 77 30 9 7 63 45 19 0 5 24 11 10 0 1 0 83
2003 39 7 3 0 30 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 42
2004 110 15 7 0 106 25 7 0 0 22 8 0 0 0 8 111
2005 107 20 8 13 94 56 15 1 3 55 16 5 0 1 13 122
2006 96 42 13 18 78 57 30 2 3 47 21 13 0 0 19 103
2007 64 10 3 2 56 31 5 0 0 26 2 0 1 0 1 79
2008 67 1 5 2 64 10 0 1 0 10 5 0 0 0 5 67
2009 70 36 6 9 38 32 22 0 1 11 11 8 0 3 1 72
2010 180 53 25 38 164 72 31 12 13 62 23 14 2 9 22 184

Súčet 1260 327 172 118 1065 572 212 30 36 460 176 74 9 19 123 1377
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Počet dní s I., II. a III. stupňom povodňovej aktivity o 06:00 hod.

I. stupeň povodňovej aktivity II. stupeň povodňovej aktivity III. stupeň povodňovej aktivity
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Priemer 90,0 23,4 12,3 8,4 76,1 40,9 15,1 2,1 2,6 32,9 12,6 5,3 0,6 1,4 8,8 98,4

% v roku 24,6 6,4 3,4 2,3 20,8 11,2 4,1 0,6 0,7 9,0 3,4 1,4 0,2 0,4 2,4 26,9
*) Súhrnný údaj o počte dní s výskytom stupňov povodňovej aktivity na Slovensku nie je súčtom počtov dní zaznamenaných 

vo vodných tokoch v pôsobnosti jednotlivých regionálnych stredísk SHMÚ

Z tabuľky vyplýva, že v niektorej z hydroprognóznych staníc na Slovensku bol 
v období rokov 1997 až 2010 priemerne každý 4. deň zaznamenaný vodný stav vyšší ako 
úroveň stanovená pre I. stupeň povodňovej aktivity, každý 9. deň vodný stav dosiahol alebo 
prekročil úroveň určenú pre II. stupeň povodňovej aktivity a vodný stav určený pre III. stupeň 
povodňovej aktivity bol dosiahnutý alebo prekročený priemerne každý 29. deň (Výsledky 
uvedeného štatistického hodnotenia však významne ovplyvnili povodne v roku 2010, ktoré 
možno považovať za extrém v ostatnom storočí. Počas obdobia 20 rokov, od roku 1990 do 
roku 2009 bol v slovenských hydroprognóznych staniciach vodný stav stanovený pre I. stupeň 
povodňovej aktivity dosiahnutý alebo prekročený priemerne každý 5. deň, pre II. stupeň 
každý 11. deň a pre III. stupeň povodňovej aktivity každý 42. deň.

4.4. Povodne v čiastkovom povodí Bodve v dávnejšej minulosti

V kronikách mnohých obcí na Slovensku je rok 1813 zapísaný ako rok, v ktorom sa 
vyskytli povodne s vážnymi následkami na obyvateľstvo [58]. Leto roku 1813 bolo 
mimoriadne bohaté na zrážky a veľké záplavy zasiahli rozsiahle územia v celej strednej 
Európe. Z literatúry je známy opis veľkej povodne, ktorá v roku 1813 postihla mesto Moldava 
nad Bodvou. Ďalšia veľká povodeň sa vyskytla v júli roku 1845, ale z dobových prameňov sú 
známe opisy jej priebehu a následkov v susedných povodiach – v povodiach Hnilca a Slanej –
pričom pravdepodobne zasiahla aj čiastkové povodie Bodvy. O ďalších povodniach 
v čiastkovom povodí Bodvy určite existujú informácie, ale ich vyhľadávanie presahuje rozsah 
potrieb predkladaného materiálu, ktorého cieľom je predbežné hodnotenie povodňového 
rizika v súčasnosti, v roku 2011.

V roku 1973, 1989 a 1996 dlhotrvajúce a mimoriadne výdatné dažde spôsobili 
povodňové situácie vo vodnom toku Ida v obci Bukovec, kde boli zaplavené záhrady priľahlé 
pozemky rodinných domov a pivnice rodinných domov.

V roku 1974 dlhotrvajúca intenzívna zrážková činnosť spôsobila povodňovú situáciu 
na vodnom toku Ida v miestnej časti Košice – Šaca, v rieke Bodva v obciach Hosťovce
a Medzev, v Chotárnom potoku v obci Zádiel a v Štóskom potoku v obci Štós. V Zádiely 
povodeň zaplavila 0,2 ha poľnohospodárskych pozemkov, 3 rodinné domy, pivnice rodinných 
domov, voda strhla most a odplavila časť miestnej komunikácie. V Štóse bolo zaplavených 
0,5 ha poľnohospodárskych pozemkov, 5 rodinných domov, záhrady a bol poškodený 2 km 
dlhý úsek miestnej komunikácie. V Medzeve voda zaplavila 10 ha pozemkov ležiacich pri 
vodnom toku, rodinné domy a k nim priľahlé záhrady.

V roku 1995 po intenzívnej zrážkovej činnosti bola povodňová situácia na vodnom 
toku Konotopa v obci Janík, kde boli zaplavené záhrady, na vodnom toku Ida v obci Malá Ida 
bolo zaplavených 10 domov a 0,3 ha priľahlého územia.
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V roku 1996 po dlhotrvajúcich intenzívnych zrážkach vznikla povodňová situácia na 
Rešickom potoku. V obci Rešica povodeň zaplavila 1,6 ha poľnohospodárskych pozemkov, 
budovu materskej školy, domy, záhrady, studne a 0,2 km miestnej komunikácie.

4.5. Príčiny a priebeh povodní v rokoch 1997 – 2010
V časti 4.5 sú v tabuľkách uvedené kulminačné vodné stavy a prietoky, dosiahnutie 

a prekročenie vodných stavov určených pre stupne povodňovej aktivity podľa pozorovaní 
o 06:00 hod. Uvádzané údaje sú operatívneho charakteru zaznamenané v čase povodne a od 
ich vydania ich mohol Slovenský hydrometeorologický ústav prehodnotiť.

V rokoch 1997 a 1998 neboli v hydroprognóznych staniciach SHMÚ v čiastkovom 
povodí Bodvy pri pozorovaniach o 6:00 zaznamenané vodné stavy vyššie ako je vodný stav 
určený pre I. stupeň povodňovej aktivity.

4.5.1 Povodeň v roku 1999

V roku 1999 sa v čiastkovom povodí Bodvy vyskytlo 10 dní, v ktorých bol 
v hydroprognóznych staniciach SHMÚ pri pozorovaní o 6:00 hod. dosiahnutý alebo 
prekročený vodný stav určený pre stupne povodňovej aktivity, z toho v stanici na Bodve 
Turnianske Podhradie bol 4 dni (od 6. 3. do 9. 3. 1999) prekročený vodný stav stanovený pre 
II. stupeň povodňovej aktivity.

Tabuľka 4.17. Dosiahnutie a prekročenie vodných stavov určených pre stupne povodňovej aktivity v roku 1999
podľa pozorovaní o 06:00 hod.

h Prietok vody
Stanica Vodný tok Dátum

[cm]
SPA

[m3·s-1]
N-ročnosť
M-dennosť

Moldava nad Bodvou Bodva 06. 03. 1999 216 I. 23 1R
Turnianske Podhradie Bodva 06. 03. 1999 296 II. 45 1R
Moldava nad Bodvou Bodva 08. 03. 1999 216 I. 23 1R
Turnianske Podhradie Bodva 23. 04. 1999 232 I. 30 10d
Turnianske Podhradie Bodva 15. 07. 1999 202 I. 22 10d

4.5.2 Povodeň v máji 2005

Na konci apríla sa v rozsiahlej brázde nízkeho tlaku vzduchu zasahujúcej od 
severovýchodu cez Ukrajinu až nad stredoeurópske vnútrozemie prehĺbil samostatný stred 
nízkeho tlaku nad východnými Alpami, ktorý smeroval cez Slovensko na severovýchod 
a v jeho tyle prešiel studený front. Za týmto frontom na Slovensko prenikol od severu studený 
vzduch a výrazne sa ochladilo. Ďalšie studené fronty smerovali od severozápadu až západu na 
východ a naše územie zasiahli začiatkom mája.

V dôsledku spadnutých zrážok sa vytvorili na všetkých tokoch východného Slovenska 
tri samostatné povodňové vlny. Na väčšine tokoch boli dosiahnuté a prekročené vodné stavy 
zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity. V povodí Bodvy vo vodomernej stanici Turňa 
nad Bodvou pri prietoku Qmax. = 43,4 m3·s-1vystúpila hladina vody na úroveň vodného stavu
293 cm, ktorý zodpovedá úrovni určenej pre II. stupeň povodňovej aktivity.

Tabuľka 4.18. Dosiahnutie a prekročenie vodných stavov určených pre stupne povodňovej aktivity v roku 2005 
podľa pozorovaní o 06:00 hod. v čiastkovom povodí Bodvy

h Prietok vody
Stanica Vodný tok Dátum

[cm]
SPA

[m3·s-1]
N- ročnosť

Turnianske Podhradie Bodva 19. 05. 2005 285 II. 42 1R
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4.5.3 Povodeň koncom marca a začiatkom apríla 2006

V dôsledku oteplenia a zrážok sa na všetkých tokoch východného Slovenska vytvorili 
povodňové vlny s viacerými vrcholmi a takmer na všetkých tokoch boli dosiahnuté alebo 
prekročené vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity. 30.3.2006 
v čiastkovom povodí Bodvy vo vodomernej stanici vo vodomernej stanici Jasov bol 
dosiahnutý III. stupeň povodňovej aktivity a v Turni nad Bodvou bol pri najvyššom vodnom 
stave 270 cm prietok vody 37,0 m3·s-1, ktorý môže byť dosiahnutý alebo prekročený raz za 
1 až 2 roky.

Tabuľka 4.19. Kulminácie vo vodných tokoch v čiastkovom povodí Bodvy v marci 2006

hmax. Prietok vody
Stanica Vodný tok Čas kulminácie

[cm]
SPA

[m3·s-1] N-ročnosť

Turňa nad Bodvou Bodva 30. 03. 2006 08:00 270 II. 37,0 1 – 2R
Moldava nad Bodvou Bodva 30. 03. 2006 09:00 202 – 16,0 1R

4.5.4 Povodeň v máji a júni 2006

Po prestavbe tlakových polí v druhej polovici mája 2006 nad európskym kontinentom 
prevzala úlohu riadiaceho tlakového útvaru rozsiahla tlaková níž nad severozápadnou 
Európou a priľahlou časťou Atlantického oceánu, pričom na jej okraji postupovali v rýchlom 
slede za sebou od západu do vnútrozemia jednotlivé frontálne systémy oddelené výbežkami 
vyššieho tlaku. Jeden zo zvlnených frontov postupoval Slovenskom na východ v noci z 20. 5.
na 21. 5. 2006, ďalší 23. 5. a 24. 5. 2006 a za ním sa prechodne rozšíril od juhozápadu do 
našej oblasti výbežok vyššieho tlaku. Ďalšie fronty prechádzali Slovenskom v dňoch 26. 5.
a 27. 5. 2006 v nočných hodinách a nasledoval ich 28. 5. 2006 nový frontálny systém, ktorý 
najmä v južných oblastiach priniesol intenzívne zrážky. Sériu uzatvorilo zvlnené teplotné 
rozhranie, ktoré k nám postupovalo z Álp 29. 5. a 30. 5. 2006, pričom sa na ňom prehĺbila 
samostatná tlaková níž, ktorá smerovala nad Balkán a odtiaľ na severovýchod a ktorá u nás 
v závere mája 2006 spôsobila častejší výskyt zrážok.

Od 1. 6. 2006 sa sformovala nad východnou Európou oblasť nízkeho tlaku vzduchu 
s niekoľkými jadrami a zároveň sa udržiaval relatívne vyšší tlak nad západnou časťou 
kontinentu, pričom medzi nimi prevládalo chladnejšie severozápadné až severné prúdenie 
s častými prechodmi studených frontov. Výnimkou bola sobota 3. 6. 2006, keď k nám 
prechodne prenikol od východu teplejší vzduch, ale už nasledujúci deň 4. 6. ho vystriedal 
opäť chladný a vlhký vzduch od severu. Jeho prílev pokračoval až do 10. 6. 2006
podporovaný presunmi výškových tlakových níží cez Poľsko na juh, pričom len pomaly 
slabol. V uvedenom období sa nad čiastkovým povodím Bodvy vyskytli tri výraznejšie 
zrážkové vlny, ktoré zasiahli najmä horné časti územia čiastkového povodia. Vo vodomernej 
stanici Turňa nad Bodvou bol prekročený vodný stav stanovený pre II. stupeň povodňovej 
aktivity a zaznamenaný bol kulminačný vodný stav 202 cm pri prietoku 16,0 m3·s-1, čo je 
hodnota 1-ročného prietoku.

Tabuľka 4.20. Kulminácie vo vodných tokoch v čiastkovom povodí Bodvy v júni 2006

hmax. Prietok vody
Stanica Vodný tok Čas kulminácie

[cm]
SPA

[m3·s-1] N- ročnosť

Moldava nad Bodvou Bodva 04. 06. 2006 08:00 202 16 1R
Turňa nad Bodvou Bodva 04. 06. 2006 21:00 260 II. 35 1R
Turňa nad Bodvou Bodva 05. 06. 2006 252 II. 33 1R
Medzev Bodva 05. 06. 2006 – II. – –
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4.5.5 Povodne v roku 2009

Prvá povodňová situácia na východe Slovenska v roku 2009 sa vyskytla v tretej
januárovej dekáde, ktorá bola najteplejšia a zároveň sa v nej vyskytli najvyššie úhrny zrážok 
na celom území. Od 18. 1. 2009 začal nad Slovenskom klesať tlak vzduchu a vo vyšších 
vrstvách ovzdušia k nám začal od juhozápadu prúdiť teplý a vlhký vzduch. Počas prvej 
a druhej dekády januára 2009 sa na celom území východného Slovenska vyskytovala súvislá 
snehová pokrývka.

Nadnormálne denné teploty vzduchu spolu s výdatnými dažďovými zrážkami
a následným topením snehovej pokrývky i ľadové úkazy na tokoch, spôsobili 22. 1. 2009
vzostup vodných hladín. Počas chodu ľadov sa vytvárali ľadové zátarasy na viacerých 
úsekoch rieky Bodva. V čiastkovom povodí Bodvy boli zaznamenané vodné stavy 
zodpovedajúce príslušným stupňom povodňovej aktivity v dňoch 22. a 26.1. 2009 v staniciach
Moldava nad Bodvou a Turňa nad Bodvou.

Tabuľka 4.21. Dosiahnutie a prekročenie vodných stavov určených pre stupne povodňovej aktivity v roku 2009 
podľa pozorovaní o 06:00 hod. v čiastkovom povodí Bodvy

h Prietok vody
Stanica Vodný tok Dátum

[cm]
SPA

[m3·s-1]
N- ročnosť

Moldava nad Bodvou Bodva 22.1.2009 225 I. – –
Turňa nad Bodvou Bodva 26.1.2009 274 II. 38 1R

Ďalšia povodňová situácia v povodí Bodvy nastala až ku koncu roka 2009. V druhej 
polovici decembra postúpil v juhozápadnom prúdení cez územie Slovenska ďalej na 
severovýchod oklúzny front a pri jeho prechode snežilo na celom našom území. Za frontom 
vyvrcholil prílev studeného vzduchu do strednej Európy. V studenom vzduchu sa nad 
vnútrozemím vytvoril vyšší tlak, ktorý ale už 21. 12. 2009 zoslabol a súčasne po prednej 
strane brázdy nízkeho tlaku nad západnou Európou začal k nám od juhozápadu prúdiť veľmi 
teplý a zároveň vlhký vzduch. V tomto vzduchu 23. 12. 2009 postupoval cez Slovensko na 
severovýchod teplý front. Zmena vzduchovej hmoty spôsobila zmenu skupenstva zrážok 
z tuhého na kvapalné a tiež sa vplyvom intenzívnych zrážok nielen zvýšila vodná hodnota 
snehu, ale sneh sa na mnohých miestach začal rýchlo topiť, pričom pôda bola ešte zamrznutá.

Tabuľka 4.22. Denné úhrny zrážok [mm] vo vybraných zrážkomerných staniciach čiastkového povodia Bodvy 
od 23. 12. do 26. 12. 2009

Stanica 23. 12. 2009 24. 12. 2009 25. 12. 2009 26. 12. 2009 Σ

Turňa nad Bodvou 17,5 10,0 19,5 – 47,0
Janík 21,0 10,6 5,6 2,0 39,2
Moldava nad Bodvou 26,5 9,3 18,9 5,8 60,5
Silická Jablonica 24,8 16,8 26,0 4,1 71,7
Štós 26,0 23,0 14,0 – 63,0

Do 25. 12. 2009 sa vplyvom oteplenia a dažďa zásoby snehu vo výškach do 1000 m n. 
m. roztopili. V dôsledku výrazného oteplenia bol december 2009 v povodiach východného 
Slovenska približne o 1,1 až 2,6 °C vyšší ako je dlhodobý mesačný normál teploty vzduchu. 
Výrazné oteplenie, ktoré spôsobilo masívne topenie snehu spolu s výdatnými zrážkami v čase, 
keď bol povrch pôdy zamrznutý, spôsobili povodňovú situáciu. V čiastkovom povodí Bodvy 
boli vo 2 vodomerných profiloch prekročené vodné stavy, ktoré sú stanovené pre II. stupeň 
povodňovej aktivity a kulminácie nastali 25. 12. a 26. 12. 2009. Vyhodnotené maximálne 
prietoky veľkosťou zodpovedali prietokom vody, ktoré sa môžu opakovať raz za 1 až raz za 
2 roky.

Tabuľka 4.23. Kulminácie na Bodve v decembri 2009
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hmax. Prietok vody
Stanica Vodný tok Čas kulminácie

[cm]
SPA

[m3·s-1] N-ročnosť

Turňa nad Bodvou Bodva 25. 12. 2009 23:00 285 II. 40,9 2R
Hosťovce Bodva 26. 12. 2009 11:45 – 14:30 211 II. 48,1 1 – 2R

4.5.6 Povodne v roku 2010

Rok 2010 bol z hľadiska spadnutých zrážok mimoriadne nadpriemerný, avšak 
s výrazne nerovnomerným rozdelením zrážok v jednotlivých mesiacoch vo všetkých 
regiónoch. Tieto zrážkové pomery mali výrazný vplyv na nasýtenosť prostredia povodí a teda 
aj na celkovú extrémnu povodňovú situáciu na tokoch na Slovensku, ale aj na výrazný 
vzostup podzemných vôd, ktoré zaplavovali objekty.

Tabuľka 4.24. Dosiahnutie a prekročenie vodných stavov určených pre stupne povodňovej aktivity v roku 2010 
podľa pozorovaní o 06:00 hod. v čiastkovom povodí Bodvy

h Prietok vody N-ročnosť
Stanica Vodný tok Dátum

[cm]
SPA

[m3·s-1] M-dennosť

Turňa nad Bodvou Bodva 11. 01. 2010 237 I. 29 1R
Turňa nad Bodvou Bodva 28. 02. 2010 209 I. 25 1R
Turňa nad Bodvou Bodva 16. 04. 2010 304 III. 48 2R
Moldava nad Bodvou Bodva 17. 04. 2010 230 I. 22 2R
Turňa nad Bodvou Bodva 17. 05. 2010 372 III. 51 2R
Moldava nad Bodvou Bodva 02. 06. 2010 236 I. 23 2R
Turňa nad Bodvou Bodva 05. 06. 2010 399 III. 56 2R
Turňa nad Bodvou Bodva 23. 11. 2010 274 II. 41 2R
Turňa nad Bodvou Bodva 09. 12. 2010 275 II. 42 2R
Turňa nad Bodvou Bodva 26. 12. 2010 213 I. 26 1R

Prvá povodeň roku 2010 v čiastkovom povodí Bodvy prebehla v prvej polovici 
januára. Dňa 4. 1. 2010 na Slovensko zasahoval od juhovýchodu okraj tlakovej výše. 
Nasledujúci deň sa nad západným Stredomorím prehlbovala tlaková níž, ktorá vo večerných 
hodinách začala u nás ovplyvňovať počasie. Pásmo zrážok teplého frontu tejto tlakovej níže 
prinieslo sneženie. Výraznejšie začalo snežiť v noci z 5. 1. na 6. 1. 2010, pričom ráno 6. 1. sa 
vytvorila súvislá snehová pokrývka aj v južných okresoch západnej časti Slovenska. 
V nasledujúcich dňoch sa tlaková níž presúvala cez vnútrozemie kontinentu ďalej na 
severovýchod, pričom sa vypĺňala a zrážky u nás ustávali. Dňa 7. 1. 2010 bola nad strednou 
Európou oblasť vyššieho tlaku vzduchu, ale už 8. 1. začalo do strednej Európy zasahovať 
zrážkové pásmo ďalšieho teplého frontu nad Balkánom. Teplý front súvisel s novou tlakovou 
nížou, ktorej stred bol nad Ligúrskym morom. Za týmto teplým frontom k nám začal od juhu 
prúdiť veľmi teplý a vlhký vzduch, ktorý priniesol zmenu skupenstva zrážok zo sneženia na 
dážď. Dňa 8. 1. 2010 boli v staniciach čiastkového povodia Bodvy zaznamenané denné úhrny 
zrážok až do 25 mm.

Tabuľka 4.25. Denné úhrny zrážok [mm] vo vybraných zrážkomerných staniciach čiastkového povodia Bodvy 
od 8. 1. do 11. 1. 2010

Stanica 08. 01. 2010 09. 01. 2010 10. 01. 2010 11. 01. 2010 Σ

Turňa nad Bodvou 12,1 16,8 3,8 0,2 32,9
Janík 5,0 6,2 7,8 0,0 19,0
Moldava nad Bodvou 5,3 7,0 10,9 0,0 23,2
Štós 25,0 3,5 4,3 0,2 33,0

Na vývoj povodňovej situácie mali podstatný vplyv kladné teploty vzduchu a zrážky 
spadnuté od 8. 1. do 10. 1. 2010. Dážď zvýšil vodnú hodnotu snehu, sneh sa topil, ale zem 
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bola premrznutá. Vzhľadom k týmto skutočnostiam boli 10. 1. 2010 zaznamenané kulminácie 
vo väčšine vodných tokov, ale následné ochladenie 12. 1. 2010 vyvolalo pokles hladín. Vodný 
stav zodpovedajúci I. stupňu povodňovej aktivity bol zaznamenaný na Bodve a stav určený 
pre II. stupeň povodňovej aktivity bol prekročený v staniciach Turňa nad Bodvou a Hosťovce.

Tabuľka 4.26 Kulminácie na Bodve v januári 2010

hmax. Prietok vody
Stanica Vodný tok Čas kulminácie

[cm]
SPA

[m3·s-1] N-ročnosť

Turňa nad Bodvou Bodva 10. 01. 2010 17:30 274 II. 38,2 2R
Hosťovce Bodva 10. 01. 2010 19:00 – 19:45 205 II. 45,1 1– 2R

Od 17. 2. 2010 začal na Slovensko od juhozápadu po prednej strane tlakovej níže nad 
západnou Európou prúdiť teplý a vlhký vzduch, ktorého prílev vyvrcholil dňa 19. 2. 2010.
Zároveň zo severného Talianska postúpil ďalej na severovýchod frontálny systém, ktorý bol 
spojený s výdatnými tekutými zrážkami. Postupujúci zvlnený studený front, ktorý cez územie 
Slovenska prechádzal 26. 2. 2010, priniesol so sebou opäť zrážky, hlavne v južnej časti 
východného Slovenska. V čiastkovom povodí Bodvy v dňoch od 19. 2. do 28. 2. 2010 
zaznamenali v zrážkomernej stanici Turňa nad Bodvou úhrn 33,3 mm a v stanici Moldava nad 
Bodvou úhrn 27,5 mm zrážok.

Súvislá snehová pokrývka sa na celom území udržala počas prvej a druhej dekády 
mesiaca a v severných oblastiach sa vyskytovala aj v tretej dekáde februára 2010. Z hľadiska 
teplôt bol február 2010 na celom území východného Slovenska normálny a odchýlky od 
normálu sa pohybovali v intervale od -0,2 do 1,2 °C. Najteplejšia bola na celom území 
posledná dekáda februára, počas ktorej dosahovali priemerné teploty hodnoty od -1,1 do 
5,0 °C. Zrážky, kladné teploty vzduchu a ešte existujúca snehová pokrývka spôsobili vo 
februári 2010 povodňovú situáciu a vytvorili veľmi nepriaznivé východisko na ďalší vývoj 
odtoku z čiastkového povodia Bodvy na jar a v lete 2010.

Tabuľka 4.27. Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.Kulminácie 
na Bodve vo februári 2010

hmax. Prietok vody
Stanica Vodný tok Čas kulminácie

[cm]
SPA

[m3·s-1] N-ročnosť

Turňa nad Bodvou Bodva 27. 02. 2010 18:30 – 22:30 230 I. 29,0 1- 2R

Hosťovce Bodva
27. 02. 2010 21:30 – 21:45
27. 02. 2010 22:45 – 23:15

178 I. 31,5 <1R

V apríli 2010 vznikla na tokoch východného Slovenska povodňová situácia v dôsledku 
trvalých a výdatných zrážok, ktoré spadli v priebehu troch dní, od 13. 4. do 15. 4. 2010. Počas 
týchto 3 dní zaznamenali v zrážkomernej stanici Štós úhrn 88,1 mm, v Turni nad Bodvou 
80,8 mm a v Moldave nad Bodvou 47,5 mm zrážok. Tieto zrážky spôsobili rýchle a výrazné 
vzostupy hladín. Bodva kulminovala v profile vodomernej stanice Moldava nad Bodvou 
15. 4. 2010 o 16:45 hod. pri vodnom stave 252 cm, ktorý je v oblasti určenej pre I. stupeň 
povodňovej aktivity. Hydrologická služba SHMÚ vyhodnotila maximálny prietok na 
27,5 m3·s-1, čo zodpovedá prietoku, ktorý sa v tomto profile môže opakovať raz za 2 až 
5 rokov. V profiloch vodomerných staníc Turňa nad Bodvou a Hosťovce vodný stav v Bodve 
prevýšil úrovne stanovené pre III. stupeň povodňovej aktivity. V Turni nad Bodvou 
kulminácia povodne trvala 2 hodiny a maximálny prietok bol 40,9 m3·s-1. V Hosťovciach 
nastala kulminácia 16. 4. 2010 v skorých ranných hodinách a kulminačný prietok bol 
vyhodnotený na 55,0 m3·s-1, čo je prietok, ktorý môže byť dosiahnutý alebo prekročený raz za 
2 roky.

Tabuľka 4.28. Kulminácie na Bodve v apríli 2010
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hmax. Prietok vody
Stanica Vodný tok Čas kulminácie

[cm]
SPA

[m3·s-1] N-ročnosť

Moldava nad Bodvou Bodva 15. 04. 2010 16:45 252 I. 27,5 2 – 5R
Turňa nad Bodvou Bodva 15. 04. 2010 16:00 – 18:00 316 III. 40,9 2R
Hosťovce Bodva 16. 04. 2010 05:15 266 III. 55,0 2R

Povodne v máji a júni 2010 boli výnimočné z hľadiska časového a priestorového 
rozloženia. Súčasný výskyt povodňovej situácie takmer vo všetkých povodiach na Slovensku 
nebol v histórii regulárneho pozorovania dovtedy zaznamenaný. V priebehu mája a na 
začiatku júna 2010 postihli mnohé regióny Slovenska výdatné celoplošné zrážky podmienené 
predovšetkým cyklonálnym charakterom počasia v tomto období. Hlavná príčina povodní 
bola v mimoriadnych až extrémnych a predovšetkým dlhotrvajúcich zrážkach, ktoré zasiahli 
opakovane rozsiahlejšie územia Slovenska, pričom v mnohých prípadoch to boli vždy tie isté 
regióny.

Čiastkové povodie Bodvy zasiahlo počas mája a na začiatku júna 2010 niekoľko vĺn 
zrážok. Dňa 11. 5. 2010 bol zaznamenaný najvyšší úhrn zrážok na severozápade čiastkového 
povodia, v Štóse namerali 20,8 mm dažďa. O päť dní neskôr, 16. 5. 2010 zrážky zasiahli celé 
čiastkové povodie, pričom z vybraných zrážkomerných staníc sa maximum vo výške 49,1 mm 
vyskytlo v Buzici, ale v približne 17 km vzdušnou čiarou vzdialenej Turni nad Bodvou bol 
úhrn zrážok počas 24 hodín 18,6 mm. Dňa 27. 5. 2010 bol naopak maximálny úhrn zrážok 
44,0 mm nameraný v Turni nad Bodvou, ale v Buzici tom bolo len 12,1 mm a v Moldave nad 
Bodvou 10,2 mm. Na začiatku júna 2010 sa tesne za sebou vyskytli dve vlny zrážok. Dňa 
1. 6. 2010 v Štóse namerali denný úhrn vo výške 51,1 mm, v Turni nad Bodvou 39,6 mm, 
v Moldave nad Bodvou 36,5 mm a v Buzici 35,0 mm. O dňa dni neskôr, dňa 3. 6. 2010 sa 24-
hodinové úhrny v uvedených 4 zrážkomerných staniciach pohybovali od 23,8 mm v Moldave 
nad Bodvou po 35,7 mm v Štóse.

Tabuľka 4.29. Denné úhrny zrážok [mm] vo vybraných zrážkomerných staniciach čiastkového povodia Bodvy 
v období od 11. 5. do 5. 6. 2010

Dátum Štós Moldava nad Bodvou Turňa nad Bodvou Buzica

11. 05. 2010 20,8 7,0 9,7 9,4
12. 05. 2010 16,7 10,5 17,5 12,0
13. 05. 2010 9,0 5,0 6,4 0,3
14. 05. 2010 1,9 10,4 18,7 1,5
15. 05. 2010 17,6 7,9 8,8 17,6
16. 05. 2010 27,5 25,8 18,6 49,1
17. 05. 2010 1,9 3,5 2,8 4,0
18. 05. 2010 20,7 5,1 4,7 5,3
19. 05. 2010 7,7 7,7 6,8 7,0
20. 05. 2010 3,1 1,2 2,0 4,6
21. 05. 2010 0,2 0,0 0,0 0,0
22. 05. 2010 0,0 0,0 0,0 0,0
23. 05. 2010 2,9 0,0 1,2 1,5
24. 05. 2010 0,2 0,0 0,0 0,5
25. 05. 2010 4,2 6,8 3,3 4,5
26. 05. 2010 4,3 3,0 7,8 6,0
27. 05. 2010 13,6 10,2 44,0 12,1
28. 05. 2010 0,2 0,0 0,0 0,0
29. 05. 2010 0,6 3,0 3,2 1,5
30. 05. 2010 12,1 13,3 6,5 19,2
31. 05. 2010 24,8 10,5 7,5 17,5
01. 06. 2010 51,1 36,5 39,6 35,0
02. 06. 2010 0,4 2,1 0,7 3,2
03. 06. 2010 35,7 23,8 30,0 33,8
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Dátum Štós Moldava nad Bodvou Turňa nad Bodvou Buzica

04. 06. 2010 5,8 17,4 7,5 6,8
05. 06. 2010 0,0 0,0 0,0 0,0

Σ 283,0 210,7 247,3 252,4

V máji 2010 na väčšine tokov čiastkového povodia Bodvy kulminácie prebehli dňa 
17. 5. a v júni 4. 6. 2010. Takmer na všetkých vodomerných staniciach boli prekročené vodné 
stavy, ktoré sú určené pre III. stupeň povodňovej aktivity. Kulminačné prietoky sa pohybovali 
v oblasti prietokov vody, ktoré môžu byť dosiahnuté alebo prekročené raz za 2 až 5 rokov.

Tabuľka 4.30. Kulminácie na Bodve v máji a júni 2010

hmax. Prietok vody
Stanica Vodný tok Čas kulminácie

[cm]
SPA

[m3·s-1] N-ročnosť

Turňa nad Bodvou Bodva 17. 05. 2010 10.30 – 12:15 376 III. 52,0 2 – 5R

Hosťovce Bodva
17. 05. 2010 16:45 –
18. 05. 2010 05:00

286 III. 58,0 2R

Moldava nad Bodvou Bodva 02. 06. 2010 09:00 255 I. 28,4 2R
Janík Ida 04. 06. 2010 18:30 – 21:45 378 III. 31,0 2R

Turňa nad Bodvou Bodva
04. 06. 2010 22:15 –
05. 06. 2010 04:15

400 III. 56,0 2 – 5R

Hosťovce Bodva
04. 06. 2010 20:45; 

05. 06. 2010 02:30 – 09:15
318 III. 66,0 2 – 5R

Ďalšia povodňová situácia na území Slovenska sa vyskytla v júli 2010 a jej príčinou 
boli intenzívne zrážky vo forme prehánok, búrok aj výdatného trvalého dažďa a vysoká 
nasýtenosť krajiny po predchádzajúcom dažďovom období. Na východe Slovenska povodne 
najviac zasiahli povodia Hornádu, Hnilca, Popradu a Tople, ale čiastkovému povodiu Bodvy 
sa vyhli.

November 2010 bol zrážkovo nadnormálny. Dňa 21. 11. 2010 sa nad Biskajským 
zálivom prehĺbila tlaková níž, s ktorou spojený frontálny systém postúpil 22. 11. od Álp cez 
Slovensko na severovýchod a priniesol intenzívne zrážky. Povodia zareagovali na dážď 
zvýšeným odtokom a v Bodve bol prietok vody, ktorý môže byť dosiahnutý alebo prekročený 
raz za 1 až 2 roky. V profile vodomernej stanice Turňa nad Bodvou vystúpila hladina na 
vodný stav 292 cm, čím prevýšila vodný stav stanovený pre II. stupeň povodňovej aktivity.

V dňoch 26. 11. a 27. 11. 2010 sa vyskytli atmosférické zrážky vo forme snehu, 
pričom ich dvojdňový úhrn bol väčšinou do 10 mm, ojedinele do 15 mm a vo všetkých 
povodiach sa vytvorila súvislá snehová pokrývka. Na prechodné oteplenie a tekuté zrážky, 
ktoré spadli v podvečerných až nočných hodinách 28. 11. 2010, reagovali vodné toky 
čiastkového povodia Bodvy 29. 11. prudkým vzostupom vodných hladín a následným 
prekročením vodných stavov, ktoré sú určené pre I. stupeň povodňovej aktivity.

Tabuľka 4.31. Denné úhrny zrážok [mm] vo vybraných zrážkomerných staniciach čiastkového povodia Bodvy 
od 18. 11. do 22. 11. 2010

Stanica 18. 11. 2010 19. 11. 2010 20. 11. 2010 21. 11. 2010 22. 11. 2010 Σ

Moldava nad Bodvou 4,8 4,0 3,6 0,2 21,5 34,1
Jasov 2,8 8,6 0,1 0,9 32,2 44,6
Turňa nad Bodvou 4,0 3,2 0,0 0,5 23,7 31,4

Tabuľka 4.32. Kulminácie na Bodve v novembri 2010

hmax. Prietok vody
Stanica Vodný tok Čas kulminácie

[cm]
SPA

[m3·s-1] N-ročnosť
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23. 11. 2010 08:15 – 09:00 292 II. 36,6 1 – 2R
Turňa nad Bodvou Bodva

29. 11. 2010 16:45 239 I. 27,2 1 – 2R
23. 11. 2010 10:15 – 10:30 189 I. 39,7 1 – 2R

Hosťovce Bodva
29. 11. 2010 18.00 – 18.30 160 I. 31,5 < 1R

V prvej dekáde decembra 2010 naďalej pokračovala zrážková činnosť, pričom väčšia 
časť zrážok bola opätovne v tekutej forme. Dňa 1. 12. 2010 namerali v zrážkomernej stanici 
Jasov za 24 hodín 16,2 mm zrážok a v Moldave nad Bodvou bol denný zrážkový úhrn vo 
výške 11,8 mm. Pršalo aj v nasledujúcich dňoch a 6. 12. 2010 bol v Jasove zaznamenaný 
denný úhrn zrážok 16,8 mm, v Turni nad Bodvou 11,0 mm a v Moldave nad Bodvou 8,8 mm.
Zrážky vyvolali povodňovú vlnu, ktorá v profile vodomernej stanice Turňa nad Bodvou 
kulminovala 9. 12. 2010 vodným stavom 278 cm, ktorý zodpovedá II. stupňu povodňovej 
aktivity a prietok 42,3 m3·s-1 sa môže opakovať približne raz za 2 roky.

Tabuľka 4.33. Kulminácie na Bodve v decembri 2010

hmax. Prietok vody
Stanica Vodný tok Čas kulminácie

[cm]
SPA

[m3·s-1] N-ročnosť

09. 12. 2010 18:15 – 20:30 278 II. 42,3 2R
Turňa nad Bodvou Bodva

25. 12. 2010 21:45 – 23:00 237 I. 31,8 1 – 2R
09. 12. 2010 21:15 – 22:30 198 I. 42,1 1 – 2R

Hosťovce Bodva 25. 12. 2010 23:30 –
26. 12. 2010 00:15

171 I. 34,3 1R

Pred Vianocami 2010 nastalo oteplenie a následné topenie sa snehu, ktoré bolo 
sprevádzané tekutými zrážkami. V dôsledku výskytu výdatnejších kvapalných zrážok 
24. 12. 2010 a topiaceho sa snehu začali výrazne stúpať aj vodné toky a vznikla vlna
decembrových (Vianočných) povodní. Hladina Bodvy v Turni nad Bodvou a Hosťovciach 
kulminovala 25. 12. 2010, pričom vystúpila na úroveň vodného stavu, ktorý je stanovený pre 
I. stupeň povodňovej aktivity.

4.6. Vodné toky a obce, v ktorých bol v rokoch 1997 – 2010 vyhlásený 
III. stupeň povodňovej aktivity

Po vyhlásení II. alebo III. stupňa povodňovej aktivity začínajú zákonom 
č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami ustanovené orgány a organizácie vykonávať 
povodňové zabezpečovacie a povodňové záchranné práce, ktorých úlohou je znížiť 
nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo 
a hospodársku činnosť. Zákon o ochrane pred povodňami ustanovuje, že:

a) povodňovými zabezpečovacími prácami sa predchádza vzniku povodňových škôd, pričom 
povodňové zabezpečovacie práce sa vykonávajú na vodných tokoch, stavbách, objektoch 
alebo zariadeniach, ktoré sú umiestnené na vodných tokoch alebo v inundačných územiach 
a v povodňou ohrozených územiach s cieľom zabezpečovať plynulý odtok vody, chrániť 
stavby, objekty a zariadenia pred poškodením povodňou a zabezpečovať funkciu 
ochranných hrádzí a protipovodňových línií,

b) )povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, 
kultúrneho dedičstva a životného prostredia.

Povodňové zabezpečovacie a povodňové záchranné práce sú organizované podľa 
povodňových plánov80), ktoré sú zostavené s cieľom zabezpečiť operatívne a efektívne 

                                                
80) Povodňový plán je dokument organizačného a technického charakteru, ktorý obsahuje základné princípy 

organizácie ochrany pred povodňami, zámery zabezpečenia, riadenia a vykonania opatrení na ochranu pred 
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využitie nasadzovaných síl a prostriedkov na ochranu pred nepriaznivými následkami 
povodní v povodňou ohrozenom území:

1. Povodňové plány zabezpečovacích prác:

a) Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., ktorý je správcom vodohospodársky 
významných vodných tokov81), sú vypracované v členení podľa správnych území povodí 
a čiastkových povodí,

b) správcov drobných vodných tokov sú vypracované pre príslušné vodné toky alebo ich 
ucelené úseky82),

c) správcov ropovodov, plynovodov, teplovodov a iných potrubných líniových vedení 
križujúcich vodné toky, vlastníkov, správcov a užívateľov stavieb, objektov a zariadení 
umiestnených na vodných tokoch a v inundačných územiach a zhotoviteľov stavieb, 
ktoré zasahujú do vodného toku alebo na inundačné územie sú vypracované pre 
príslušné objekty

d) OÚŽP sú vypracované pre príslušné územné obvody v ich pôsobnosti a KÚŽP pre 
územia krajov.

2. Povodňové plány záchranných prác:

a) obcí sú vypracované pre katastrálne územia obcí,

d) obvodných úradov sú vypracované pre územné obvody, ktoré spadajú do ich 
kompetencie a obvodných úradov v sídlach krajov pre územia krajov.

Na hodnotenie priebehu vzniku a vývoja povodňovej situácie, vyhlasovanie stupňov 
povodňovej aktivity, efektívnu organizáciu a vykonávanie povodňových zabezpečovacích 
a povodňových záchranných prác nie je nevyhnutné, aby boli vodné stavy zodpovedajúce 
stupňom povodňovej aktivity určené pre všetky vodomerné a vodočetné stanice štátnej 
hydrologickej siete na Slovensku83). Predovšetkým na slovenských väčších vodných tokoch sa 
vyhlasovanie stupňov povodňovej aktivity a následné vykonávanie opatrení na ochranu pred 
nepriaznivými účinkami povodní riadi podľa aktuálneho vodného stavu a hydrologickej 
predpovede pre vodomernú alebo vodočetnú stanicu, podľa ktorej možno charakterizovať 
odtokové podmienky na dlhšom priľahlom alebo nasledujúcom úseku vodného toku. Takýto 
prístup zjednodušuje rozhodovacie procesy bez ujmy na spoľahlivosti prijímaných rozhodnutí 
a súčasne minimalizuje možnosť oneskorenia začiatku vykonávania protipovodňových 
ochranných opatrení, nedostatočného nasadenia a efektívneho riadenia zásahov 
disponibilných síl a prostriedkov.

Všeobecne platí, že vznik povodňovej situácie na predmetnom úseku vodného toku 
indikuje dosiahnutie alebo prekročenie vodného stavu alebo prietoku určeného pre jednotlivé 
stupne povodňovej aktivity vo vodomernej alebo vodočetnej stanici alebo na vodnej stavbe. 
Zo samotného výskytu vodného stavu alebo prietoku vody určeného pre stupeň povodňovej 
aktivity ešte nevyplýva nevyhnutnosť vyhlásiť príslušný stupeň povodňovej aktivity a tým 
začať alebo zintenzívniť vykonávanie povodňových zabezpečovacích a povodňových 
záchranných prác. Pred vyhasením niektorého stupňa povodňovej aktivity sa posudzuje

                                                                                                                                                        
povodňami, technicko-organizačné opatrenia vykonávané počas povodne, sily a prostriedky vyčlenené na 
vykonávanie opatrení a ďalšie náležitosti, ktoré sú ustanovené vyhláškou č. 261/2010 Z. z.

81) § 48 ods. 2 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

82) § 51 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

83) V §2 písm. d) zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe je 
štátna hydrologická sieť definovaná ako súbor štátnych pozorovacích staníc a štátnych pozorovacích objektov 
slúžiacich na výkon hydrologickej služby, z ktorých sa získavajú hydrologické údaje o stave vôd,
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celková povodňová situácia na povodňou ohrozenom území a odhad jej ďalšieho vývoja. 
V prípadoch, keď podľa meteorologickej a hydrologickej predpovede nie je predpoklad 
zaplavenia územia v takom rozsahu, pri akom by mohli vzniknúť povodňové škody alebo 
nastať ohrozenie ľudského zdravia, životného prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskej 
činnosti, sa stupeň povodňovej aktivity nevyhlasuje napriek dosiahnutému vodnému stavu 
alebo prietoku.

II. a III. stupeň povodňovej aktivity vyhlasuje na návrh SVP, š. p., správcu drobného 
vodného toku alebo z vlastného podnetu:

a) starosta obce pre územie obce,

b) prednosta OÚŽP pre územie viacerých obcí alebo pre územie obvodu, 

c) prednosta KÚŽP na vodných tokoch, ktoré pretekajú dvoma alebo viacerými územnými 
obvodmi kraja,

d) minister životného prostredia SR na hraničných úsekoch vodných tokov alebo pre územie, 
ktoré presahuje územný obvod kraja.

Ak v dôsledku vzniku povodne hrozí nebezpečenstvo ohrozenia ľudského zdravia, 
zaplavenia územia a vzniku povodňových škôd, môže obec, OÚŽP a KÚŽP vyhlásiť ihneď 
III. stupeň povodňovej aktivity. Zákon č. 7/2010 Z. z. neustanovuje postupnosť vyhlasovania 
stupňov povodňovej aktivity najmä preto, aby nikdy nedošlo k oneskorenej reakcii na 
povodňové nebezpečenstvo.

III. stupeň povodňovej aktivity sa odvoláva vtedy, keď pominú dôvody, na základe 
ktorých bol vyhlásený. Na rozdiel od vyhlasovania stupňov povodňovej aktivity, zákon 
č. 7/2010 Z. z. ustanovuje povinnosť dodržiavať postupnosť ich odvolávania a podľa § 11 
ods. 10 je po odvolaní III. stupňa povodňovej aktivity až do odvolania vyhlásený II. stupeň 
povodňovej aktivity, počas ktorého sa dokončia všetky rozpracované povodňové 
zabezpečovacie a povodňové záchranné práce. Medzi povodňové záchranné práce, ktoré 
možno efektívne vykonávať až po ustúpení hladiny vody zo zaplaveného územia napríklad 
patrí odstraňovanie naplavenín z domov, iných objektov, verejných priestranstiev 
a z komunikácií, zabezpečovanie povodňou poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich 
asanácia alebo dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov, či odvoz a zneškodňovanie
uhynutých zvierat a iných odpadov84). Cieľom ustanovenia postupnosti odvolávania stupňov 
povodňovej aktivity priamo v zákone je snaha o skrátenie obdobia, počas ktorého je 
vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity na nevyhnutne potrebný čas. Po odvolaní III. stupňa 
povodňovej aktivity možno z povodňou ohrozeného územia odvolať, okrem Hasičského 
a záchranného zboru a zložiek verejného zdravotníctva, ostatné záchranné jednotky a znížiť 
stavy nasadených síl a prostriedkov, čím sa znižujú výdavky vynakladané na vykonávanie 
povodňových zabezpečovacích a povodňových záchranných prác.

Prehľad vodných tokov a obcí v čiastkovom povodí Bodvy v ktorých bol počas rokov 
1997 – 2010 aspoň raz vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity obsahuje príloha II.

4.7. Následky spôsobené povodňami

Prehľad následkov spôsobených povodňami vo vodných tokoch čiastkového povodia
Bodvy obsahuje príloha III.

                                                
84) § 18 ods. 3 písm. g), i) a j) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
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5. PROTIPOVODŇOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
V ČIASTKOVOM POVODÍ BODVY

Rozmanitosť prírody neumožňuje uplatňovať všade a bez rozdielu jeden spôsob 
ochrany pred povodňami. Túto skutočnosť zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 
rešpektuje tým, že ustanovuje päť základných skupín preventívnych technických 
a netechnických opatrení na ochranu pred povodňami:

1. Opatrenia, ktoré zvyšujú retenčnú schopnosť povodia alebo vo vhodných lokalitách 
podporujú prirodzenú akumuláciu vody, spomaľujú odtok vody z povodia do vodných 
tokov a ktoré chránia územia pred zaplavením povrchovým odtokom, napríklad úpravy 
v lesoch, na poľnohospodárskej pôde a urbanizovaných územiach.

2. Opatrenia, ktoré zmenšujú maximálne prietoky povodní, napríklad vodohospodárske 
nádrže (priehrady), zdrže (hate) a poldre.

3. Opatrenia, ktoré chránia územia pred zaplavením vodou z vodných tokov, napríklad úpravy 
vodných tokov, ochranné hrádze alebo protipovodňové línie.

4. Opatrenia, ktoré chránia územia pred zaplavením vnútornými vodami, napríklad sústavy 
odvodňovacích kanálov a čerpacích staníc.

5. Opatrenia, ktoré zabezpečujú prietokovú kapacitu korýt vodných tokov, napríklad 
odstraňovanie nánosov z korýt a porastov z ich brehov.

Súčasný stav ochrany pred povodňami na Slovensku je výsledkom dlhodobého 
vývoja, ktorého začiatky siahajú až do stredoveku. Výstavbu preventívnych technických
opatrení na ochranu pred povodňami možno približne datovať takto:

– 14. storočie: výstavba lokálnych ochranných hrádzí pri vodných tokoch,

– 16. storočie: spájanie lokálnych a výstavba spojitých systémov ochranných hrádzí pri 
vodných tokoch,

– 16. storočie: výstavba prvých priehrad a vodohospodárskych nádrží, hoci v počiatočnom 
období slúžili najmä na zabezpečovanie vody na pohon banských strojov a úpravu 
vyťaženej rudy,

– 19. storočie: ochrana pred vnútornými vodami,

– 19. storočie: úpravy tokov,

– 20. storočie: komplexne koncipované lesotechnické úpravy a hradenie bystrín.

Opatrenia pred záplavami povrchovým odtokom sa zvyčajne realizovali priebežne, 
podľa potrieb rozvoja jednotlivých sídiel, čo napríklad dokazujú záchytné priekopy nad 
mnohými slovenskými obcami a z toho dôvodu nemožno presnejšie datovať prvopočiatky ich 
budovania. Súčasný stav ochrany pred povodňami je výsledkom dlhého vývoja. Výstavbu 
technických preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v krajine a pri vodných 
tokoch si vynucoval rozvoj poľnohospodárstva a budovanie priemyslu, ktoré bolo spojené 
predovšetkým s rozvojom miest. Vytváraný systém technických opatrení na ochranu pred 
povodňami sa postupne rozširoval a s pokrokom vedy a techniky zdokonaľoval. 

5.1. Upravené vodné toky a ochranné hrádze

Cieľom úprav vodných tokov je vytvoriť priaznivé podmienky pre ich 
vodohospodárske využitie a odstrániť dôsledky ich škodlivého pôsobenia. Vybudovaním 
ochranných hrádzí alebo protipovodňových línií sa sleduje zväčšenie kapacity koryta a pre 
ochranu územia pred zaplavením pri prietoku menšom alebo rovnom návrhovému prietoku. 
V STN 75 0120 „Vodné hospodárstvo. Hydrotechnika. Terminológia.“ je:
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– upravený tok definovaný v článku 2.1.2.18 ako vodný tok, ktorého prírodný charakter je 
podstatne zmenený technickými zásahmi v koryte alebo ohradzovaním. vodný tok, 
v ktorého údolnej nive alebo pozdĺž jeho brehu (brehov) sú vybudované hrádze;

– ohrádzovaný tok v článku 2.1.2.19 ako vodný tok, v ktorého údolnej nive alebo pozdĺž jeho 
brehu (brehov) sú vybudované hrádze.

Tabuľka 5.1. Prehľad vybudovaných úprav vodných tokov a ochranných hrádzí pri vodných tokoch v čiastkovom 
povodí Bodvy

Vybudovaná ochranná hrádza /
protipovodňová líniaÚprava vodného toku

pravý breh ľavý breh
Názov 

vodného 
toku

Identifikačné
číslo 

vodného
toku začiatok

[rkm]
koniec
[rkm]

návrhový
prietok

začiatok
[rkm]

koniec
[rkm]

začiatok
[rkm]

koniec
[rkm]

0,000 0,340 Q100* 0,000 0,340
0,340 2,708 Q20 + 44 cm 19,000 21,380
2,708 10,183 Q20+34 cm

10,183 14,400 Q20+35 cm
14,944 15,170 Q20
16,054 16,406 < Q100

16,471 16,708 < Q100

16,708 17,837 Q20+27 cm
17,837 18,760 Q100*
18,760 19,335 Q100* + 50 cm
19,000 21,380 < Q100

25,700 26,400 Q100*
26,400 26,720 < Q20+10 cm

26,720 27,020 Q100*
27,020 27,355 Q100* +40 cm
30,600 30,660 < Q100

33,640 34,596 < Q100

Bodva 4-33-01-1

41,436 41,688 < Q100

Gombošský 
kanál

4-33-01-309 0,000 6,400 < Q100

0,000 6,301 Q20

6,301 7,720 Q100* +30 cm
10,210 14,600 Q100*

Čečejovský 
potok

4-33-01-172

20,400 21,800 Q20

0,000 20,217 Q20 11,400 12,000
23,750 23,980 < Q100

24,855 25,300 < Q100

25,300 25,882 Q100 +30 cm
37,300 37,487 < Q100

Ida 4-33-01-137

41,100 41,300 < Q100

0,000 1,252 Q20 0,000 1,252 0,000 1,252
1,252 3,007 < Q100

5,230 5,430 < Q100

5,430 8,274 Q20

15,450 17,670 Q20

Turňa 4-33-01-25

17,670 18,525 < Q10 + 50%

5.2. Vodné nádrže a poldre

STN 75 0120 definuje vodnú nádrž ako priestor vytvorený vzdúvacou stavbou na 
vodnom toku, využitím prírodnej alebo umelej priehlbne na zemskom povrchu alebo 
ohradzovaním časti územia určené na akumuláciu vody a k riadeniu odtoku [216]. Základnou 
funkciou vodnej nádrže je meniť časovú postupnosť a veľkosť prietokov vody v tokoch alebo 
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zadržiavať vodu tak, aby sa dala čo najužitočnejšie využiť a nespôsobovala škody [256].
Pretože vodné nádrže okrem ochrany pred povodňami poskytujú aj ďalšie finančne 
vyčísliteľné a tiež nevyčísliteľné úžitky, možno ich považovať za ekonomicky 
najefektívnejšie opatrenie na ochranu pred povodňami, ktoré navyše podstatne menej zasahuje 
do krajiny ako napríklad ochranné hrádze alebo úpravy korýt vodných tokov.

V súvislosti s možnými účinkami klimatickej zmeny na rozdelenie zrážok a odtoku 
z povodí v čase je nevyhnutné zdôrazniť, že v prírodných podmienkach na Slovensku sú 
vodné nádrže prakticky jediným efektívnym adaptačným nástrojom. V Slovenskej republike 
sa vodnými nádržami dnes reguluje približne iba 8 % priemerného ročného odtoku, čo sa už 
v súčasnosti javí ako nedostatočné množstvo a v blízkej budúcnosti bude nevyhnutné výrazne 
zvýšiť možnosti akumulácie vody v nádržiach. Odďaľovanie výstavby nových vodných 
nádrží spôsobí v budúcnosti vážne, ťažko riešiteľné problémy a veľké škody.

Tabuľka 5.2 obsahuje základné údaje o veľkých vodných nádržiach v čiastkovom 
povodí Bodvy.

Tabuľka 5.2. Veľké vodné nádrže v čiastkovom povodí Bodvy

rkm Vs Vz Vc Hmax. F
Názov Vodný tok

[km] [mil. m3] [m n. m.] [km2]
Účel

Hrhov Turňa 9,00 0,80 3,00 3,80 2,49 Rb, C, R
Pod Bukovcom
(Bukovec I)

Ida 33,90 0,14 1,74 1,88 416,75 0,27 P, R

Bukovec 
(Bukovec II)

Ida 37,50 0,90 21,40 22,30 338,60 0,32 V

F – plocha zátopy85)

Hmax. – maximálna hladina v nádrži
rkm – riečny kilometer profilu hrádze
Vc – objem celkového priestoru nádrže

Vs – objem priestoru stáleho nadržania86)

Vz – objem zásobného priestoru nádrže87)

Účely nádrže: E – využitie vodnej energie
O – ochrana pred povodňami
R – rekreácia
Rb – chov rýb
V – vodárenské využitie (zásobovanie pitnou vodou)

V povodí Bodvy nie sú vybudované poldre.

                                                
85) Plocha územia, ktoré je zatopené vodou pri maximálnej hladine v nádrži.
86) Objem časti celkového priestoru nádrže, ktorá sa za normálnej prevádzky nevyužíva na riadenie odtoku.
87) Objem časti celkového priestoru nádrže, ktorá slúži na riadenie odtoku, čiže na zaistenie požadovaných 

prietokov pod nádržou a odberov vody.
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6. ZÁVERY PREDBEŽNÉHO HODNOTENIA 
POVODŇOVÉHO RIZIKA V ČIASTKOVOM POVODÍ 
BODVY

Cieľom predbežného hodnotenia povodňového rizika bolo podľa čl. 5.1. smernice 
2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík (ďalej len „smernica 2007/60/ES“) 
a § 5 ods. 8 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon 
č. 7/2010 Z. z.“) určiť pre každé čiastkové povodie na území SR v správnom území povodia 
Dunaja a správnom území povodia Visly geografické oblasti, v ktorých:

a) existujú potenciálne významné povodňové riziká, alebo možno predpokladať

b) pravdepodobný výskyt potenciálne významných povodňových rizík.

Vypracovanie predbežného hodnotenia povodňového rizika zabezpečovalo 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská Štiavnica ako správcu vodohospodársky 
významných vodných tokov a ďalších právnických osôb, ktorých je zakladateľom alebo 
zriaďovateľom. MŽP SR na implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík a koordináciu s implementáciou 
Rámcovej smernice o vode (2000/60/ES) ustanovilo už v roku 2006 pracovnú skupinu 
„Povodne“, v ktorej sú odborníci na ochranu pred povodňami pracujúci v orgánoch 
a organizáciách rezortu životného prostredia88) a externí experti z relevantných vedecko-
výskumných inštitúcií, univerzít a Slovenskej akadémie vied. Pracovná skupina „Povodne“ 
pri prácach na predbežnom hodnotení povodňového rizika na Slovensku poskytovala SVP, 
š. p., expertnú podporu, potrebnú odbornú súčinnosť a zostavila rozhodujúcu časť podkladov, 
výsledných textov a tabuliek.

Predbežné hodnotenie povodňového rizika na území SR bolo vykonané v čiastkových 
povodiach v súlade s vyhláškou č. 224/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní:

Podkladmi pri spracovaní predbežného hodnotenia povodňového rizika podľa 
smernice 2007/60/ES boli informácie, ktoré sú dostupné alebo ich možno ľahko získať, ako sú 
záznamy a štúdie dlhodobého rozvoja, najmä vplyv klimatických zmien na výskyt povodní 
(čl. 4.2 smernice 2007/60/ES). 

Zákon č. 7/2010 Z. z. a vyhláška č. 313/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní
podrobne uvádzajú informácie, ktoré majú byť podkladom na vypracovanie predbežného 
hodnotenia povodňového rizika (§ 5 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2010 Z. z., § 1 vyhlášky 
č. 313/2010 Z. z.). Sú to najmä:

a) súhrnné správy o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktoré 
vyhotovuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR 
a predkladá vláde SR, vrátane informácií o vyhlásení stupňov povodňovej aktivity 
a dôvodoch na ich vyhlásenie,

b) materiál „Analýza stavu protipovodňovej ochrany na území SR“, ktorý schválila vláda SR:

c) priebežné správy o povodňovej situácii, ktoré vyhotovujú správcovia vodných tokov 
a orgány ochrany pred povodňami (§ 22 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2010 Z. z.),

                                                
88) Z organizácií v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti MŽP SR sú členmi pracovnej skupiny 

„Povodne“ zástupcovia krajských úradov životného prostredia, Slovenskej agentúry životného prostredia, 
Slovenského hydrometeorologického ústavu, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Štátnej ochrany 
prírody Slovenskej republiky a Výskumného ústavu vodného hospodárstva.
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d) správy o povodniach, záznamy pozorovaní vodných stavov vo vodočetných staniciach,
záznamy pozorovaní vodných stavov a vyhodnotené prietoky vo vodomerných staniciach,
merania zrážok v zrážkomerných staniciach a tiež údaje o vodnej hodnote snehu 
v obdobiach pred povodňami a počas povodní, ktoré vyhodnocuje Slovenský 
hydrometeorologický ústav

e) povodňové plány správcov vodných tokov,

f) Vodný plán Slovenska a plány manažmentu povodí vyhotovené podľa zákona o vodách 
(3. časť zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov) v rámci 
implementácie Rámcovej smernice o vode (2000/60/ES),

g) záverečné správy vedecko-technických projektov, výskumných úloh, štúdií 
a hydrogeologických výskumov a prieskumov,

h) regionálne scenáre klimatickej zmeny pre SR a národné správy SR o zmene klímy

i) projekty pozemkových úprav,

j) územné plány regiónov, obcí a zón,

k) programy starostlivosti o lesy,

l) morfometrické ukazovatele reliéfu, fyzikálne vlastnosti pôdy a geologického podložia
a priestorové údaje o prvkoch využitia krajiny,

m) výpočty prielomových vĺn z vodných stavieb I. a II. kategórie a faktorov rizík ohrozenia 
obyvateľstva,

n) iné materiály a dokumenty, ktoré môžu prispieť k objektivizácii predbežného hodnotenia 
povodňového rizika.

Vplyv klimatickej zmeny
Problematika predpokladaného vplyvu zmeny klímy na výskyt povodní v budúcnosti 

bola hodnotená podľa Národných správ SR o zmene klímy, ktoré v SR vypracúva tím 
odborníkov poverených MŽP SR približne každé 4 roky, pričom doteraz bolo vypracovaných 
5 národných správ. Na Slovensku sú vyhodnotené a podrobne analyzované výstupy 
z 9 modelov všeobecnej cirkulácie atmosféry (GCMs), ktoré vypracovali 4 svetové klimatické
centrá. Pri regionalizácii výstupov GCMs sa v SR využíva metóda štatistického 
downscalingu.

6.1. Hodnotenie existujúceho potenciálne významného povodňového rizika
Pri hodnotení existujúceho potenciálne významného povodňového rizika v SR sa 

riziko považovalo za potenciálne významné v tých geografických oblastiach, v ktorých
povodeň v minulosti ohrozila zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo alebo 
hospodársku činnosť. Za nevýznamné sa považovalo povodňové riziko v neobývaných alebo 
v riedko obývaných oblastiach a tiež v oblastiach s obmedzenou hospodárskou činnosťou 
alebo ekologickou hodnotou. Do procesu hodnotenia bolo zahrnutých 2459 geografických 
oblastí, v ktorých bol od začiatku roku 1997 do konca roku 2010 aspoň raz vyhlásený 
III. stupeň povodňovej aktivity vyjadrujúci reálne ohrozenie príslušnej lokality povodňou. 
Geografické oblasti, v ktorých bol počas 14-ročného hodnoteného obdobia vyhlásený 
III. stupeň povodňovej aktivity len raz, boli predbežne vyraďované spomedzi oblastí, 
v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko, pretože. výskyt 1 povodne počas 
14 rokov obvykle nevyjadruje existenciu významného povodňového rizika. V ďalšom procese 
boli povodňové riziká v týchto oblastiach hodnotené v skupine oblastí, v ktorej sa skúmala 
možnosť pravdepodobného výskytu potenciálne významného povodňového rizika.
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Pri hodnotení existujúceho potenciálne významného povodňového rizika sa 
vychádzalo z informácií o povodniach, ktoré sa v posudzovanej geografickej oblasti vyskytli 
v minulosti, pričom sa prihliadalo najmä na:

1. meteorologické a hydrologické príčiny vzniku povodne a jej priebeh;

2. následky, ktoré povodeň spôsobila,

3. možnosti, či sa podobná povodeň môže v budúcnosti vyskytnúť a ak áno, tak za akých 
okolností.

Pri hodnotení potenciálneho významu existujúceho povodňového rizika sa brali do 
úvahy povodňové škody. Podľa právnych predpisov SR výšku povodňovej škody najprv
vyhodnocuje vlastník, správca alebo užívateľ majetku, na ktorom vznikla. Vznik povodňovej 
škody sa oznamuje obci, v ktorej katastrálnom území sa nachádza poškodený nehnuteľný 
majetok, alebo sa nachádzal poškodený hnuteľný majetok v čase výskytu povodne. Obce
evidujú oznámenia o povodňových škodách a ich zoznam odovzdajú obvodnému úradu 
životného prostredia (OÚŽP).

OÚŽP spresňuje odhad povodňových škôd povodňovou prehliadkou, ktorá sa 
vykonáva v spolupráci s verifikačnou komisiou. Prehľad povodňových škôd sa zostavuje na 
úrovni obvodných a krajských úradov životného prostredia ako územných orgánov ochrany 
pred povodňami a preto v SR nie sú k dispozícii údaje o povodňových škodách v jednotlivých 
čiastkových povodiach. MŽP SR a vláda SR majú k dispozícii sumárne údaje o povodňových 
škodách v jednotlivých krajoch.

Pri hodnotení významu jednotlivých povodňových epizód sa hodnotila skutočnosť, či
ešte stále existuje možnosť, že sa podobná povodeň vyskytne aj v budúcnosti. Geografické 
oblasti, v ktorých sa počas hodnoteného obdobia síce vyskytli významné povodne
s nepriaznivými následkami, ale od toho času už boli na území a vo vodných tokoch 
realizované účinné protipovodňové opatrenia, neboli ďalej hodnotené ako oblasti, v ktorých 
existujú potenciálne významné povodňové riziká, pretože ich hrozba sa znížila. Pri hodnotení 
potenciálneho významu povodňových rizík sa prihliadalo na topografiu územia, polohu 
urbárnych území, ich charakter a vzťah k trasám povrchového odtoku a sieti vodných tokov, 
hydrologické a morfologické charakteristiky riečnej sústavy na hodnotenom území, 
morfometrické ukazovatele reliéfu, fyzikálne vlastnosti pôd a geologického podložia, ako aj 
priestorové údaje o prvkoch súčasného využitia krajiny, vrátane existencie a rozsahu 
záplavových území ako oblastí, v ktorých nastáva prirodzené zadržiavanie vody 
a transformácia povodňových vĺn.

Výška škôd, ktoré povodne spôsobili v minulosti a straty ľudských životov sa pri 
hodnotení geografických oblastí s existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom
brali do úvahy v takej miere, v akej sa dajú v budúcnosti reálne predpokladať približne 
rovnaké nepriaznivé následky podobných povodňových udalostí. V SR je počet obetí 
spôsobených povodňami pomerne malý a takmer vždy išlo o individuálnu neopatrnosť.

V SR nebol už dlhodobo pred rokom 1997 zaznamenaný prípad straty ľudského života 
spôsobenej povodňou po havárii objektu protipovodňovej infraštruktúry (napríklad 
pretrhnutia priehrady, poldra alebo protipovodňovej línie) a tiež nebola zaznamenaná chyba
v organizácii povodňových zabezpečovacích a povodňových záchranných prác. Napríklad, 
povodeň na Dunaji v roku 1965 si vynútila evakuáciu 53 693 obyvateľov zo 46 obcí a 3 osád, 
pričom voda zaplavila územie na ploche 1 043 km2 a počas povodne zahynul 1 príslušník 
ozbrojených síl. Najväčšiu povodňovú tragédiu v SR v 20. storočí spôsobila extrémna
prívalová povodeň, ktorá 20. 7. 1998 zasiahla povodie Malej Svinky (správne územie povodia 
Dunaja, čiastkové povodie Tisy, na území SR čiastkové povodie povodie Hornádu). Jednotky 
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zložiek integrovaného záchranného systému určené v povodňových plánoch záchranných prác 
prišli do oblasti zasiahnutej povodňou už po niekoľkých desiatkach minút od príchodu
povodňovej vlny, ale napriek rýchlej reakcii prišlo o život 54 ľudí a 61 bolo zranených.

6.2. Hodnotenie pravdepodobného výskytu potenciálne významného 
povodňového rizika

Pri hodnotení pravdepodobného výskytu potenciálne významného povodňového rizika
sa využívali informácie o aktuálnom stave ochrany pred povodňami v jednotlivých 
geografických lokalitách. V procese hodnotenia sa vychádzalo z dostupných materiálov 
a odbornými odhadmi sa zisťovalo, či:

1. v predpokladanom rozsahu záplavy spôsobenej povodňou, ktorej maximálny prietok môže 
byť dosiahnutý alebo prekročený priemerne raz za 100 rokov sa nachádzajú:

a) bytové domy a ostatné budovy na bývanie,

b) nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia,

c) budovy pre školstvo, vzdelávanie, výskum, administratívu, správu, riadenie, obchod, 
služby, kultúru, múzeá, knižnice, galérie,

d) nápravné zariadenia a vojenské objekty,

e) priemyselné budovy, poľnohospodárske budovy, hangáre, depá, garáže, sklady, nádrže a 
silá regionálneho a väčšieho významu,

f) inžinierske stavby regionálneho a väčšieho významu,

g) pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny,

h) areály s hospodárskymi činnosťami, v ktorých môže pri zaplavení dôjsť k znečisteniu 
vody škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami,

2. prietoková kapacita koryta, účinok ochranných hrádzí alebo protipovodňových línií sú 
menšie ako odhadnutý maximálny prietok povodne, ktorá sa môže opakovať priemerne:

a) raz za 100 rokov pri súvislej bytovej zástavbe, pamiatkových rezerváciách, 
pamiatkových zónach a areáloch s hospodárskymi činnosťami nadregionálneho 
významu,

b) raz za 50 rokov pri rozptýlenej bytovej zástavbe, areáloch s hospodárskymi činnosťami 
regionálneho významu a pri súvislej chatovej zástavbe,

c) raz za 10 rokov pri areáloch s hospodárskymi činnosťami lokálneho významu.

Geografické oblasti, v ktorých možno predpokladať pravdepodobný výskyt 
potenciálne významného povodňového rizika, boli určované na základe analýzy databáz 
geografických informačných systémov (GIS). Analýzu vykonal správca vodohospodársky 
významných vodných tokov, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SVP, š. p.).
SVP, š. p. v analýze použil ako referenčný základ priestorovú vrstvu pôdnych typov 
a subtypov geneticky podmienených pôd na fluviálnych sedimentoch, ktoré by mohli 
predstavovať možný rozsah záplav povodňami. Táto vrstva databázy GIS zobrazuje možné 
zaplavenie územia, pričom rešpektuje geomorfologické a geologické podmienky (nivy, alúvia 
a fluviálne sedimenty) a genetický vznik pôdnych subtypov na miestach ovplyvnených 
pôsobením vody počas záplav územia povodňami a podzemnou vodou, ako aj účinky 
antropogénnych aktivít na aktuálny stav krajiny. Referenčná vrstva, ktorej rozsah sa dá
teoreticky pokladať za predpokladané hranice záplavových čiar, bola metódou transpozície 
mapových vrstiev prekrývaná ďalšími tematickými vrstvami priestorových údajov, ktorými 
boli poloha bytových budov, najmä bytových a rodinných domov a tiež ostatných budov na 
bývanie (detských a študentských domov, domovov dôchodcov a útulkov a pod.), nebytových 
budov (nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia, ďalej budovy pre administratívu 
a správu, školstvo, vzdelávanie, výskum, múzeá, knižnice, galérie, kultúru, verejnú zábavu, 
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obchod, služby, šport, hotely, motely, penzióny a tiež priemyselné a poľnohospodárske
budovy, vrátane skladov, nádrží a síl a tiež dopravných a telekomunikačných budov, 
napríklad stanice, hangáre, depá, garáže, kryté parkoviská a pod.). Geografické oblasti 
s predpokladaným výskytom pravdepodobného potenciálne významného povodňového rizika 
určoval SVP, š. p., podľa výsledkov expertného hodnotenia odborníkmi na ochranu pred 
povodňami po širšom posúdení fyzicko-geografických a sociálno-ekonomických podmienok 
prostredia, so zameraním sa na odtokové pomery a možnosti vzniku reálnych povodňových 
rizík na hodnotenom území. Významným aspektom pri hodnotení pravdepodobného výskytu 
potenciálne významného povodňového rizika boli poznatky o aktuálnom stave a reálnej 
účinnosti objektov a zariadení existujúcej protipovodňovej infraštruktúry vybudovanej na 
vodných tokoch a územiach ohrozovaných povodňami (najmä vodohospodárske nádrže, 
poldre a ich sústavy, úpravy vodných tokov, protipovodňové línie, sústavy kanálov 
a čerpacích staníc na aktívne regulovanie polohy hladiny podzemnej vody).

Pri určovaní geografických oblastí, v ktorých možno predpokladať pravdepodobný 
výskyt potenciálne významného povodňového rizika, sa prihliadalo na informácie 
v územných plánoch. Územnými plánmi sa v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja
komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady
a vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, 
kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny.

6.3. Výsledky predbežného hodnotenia povodňového rizika
Po analýze dostupných informácií bolo v správnych územiach povodí a v čiastkových 

povodiach na území SR identifikovaných spolu 559 oblastí (1 286,445 km) s výskytom 
významného povodňového rizika, z toho:

a) 378 geografických oblastí, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko,

b) 181 geografických oblastí, v ktorých možno predpokladať, že je pravdepodobný výskyt
významného povodňového rizika.

Prehľad po jednotlivých čiastkových povodia:

Dunajec a Poprad 31 oblastí / 73,400 km
Morava 51 oblastí / 125,290 km
Dunaj 0
Váh 192 oblastí / 460,050 km
Hron 54 oblastí / 169,650 km
Ipeľ 9 oblastí / 23,750 km
Bodrog 129 oblastí / 237,400 km
Slaná 31 oblastí / 57,705 km
Hornád 57 oblastí / 122,000 km
Bodva 5 oblastí / 17,200 km

Predbežné hodnotenie povodňového rizika obsahuje aj nasledovné prílohy : 
Príloha I. – Územno – správne jednotky v čiastkovom povodí
Príloha II. – Zoznam vodných tokov a obcí v ktorých bol v období 1997 – 2010 aspoň raz 

vyhlásený III. stupeň povodňovej ochrany
Príloha III. – Prehľad príčin a následkov povodní
Príloha IV. – Závery predbežného hodnotenia povodňového rizika

Súčasťou „Predbežného hodnotenia povodňového rizika“ sú aj mapy s nasledovným 
zobrazením:
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− Všeobecné geografické charakteristiky čiastkového povodia,
− Geografické oblasti v čiastkovom povodí , v ktorých bol v rokoch 1997 -2010 

vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity,
− Geografické oblasti s potenciálne významným povodňovým rizikom v čiastkovom 

povodí,

Predbežné hodnotenie povodňového rizika pre jednotlivé čiastkové povodia je 
zverejnené na internetovej stránke MŽP SR http://www.minzp.sk/sekcie/temy-
oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/.
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