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Povodeň

• Povodňou je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate 
vodou.

• Povodeň vzniká, keď:

- sa prechodne zvýši hladina vodného toku a

bezprostredne hrozí vyliatie z koryta vodného toku

alebo sa voda z koryta toku už vylieva

Zákon o ochrane pred povodňami, Z.z. č.7/2010



Príčiny vzniku povodní

• v dôsledku vystúpenia podzemnej vody na povrch terénu

• v dôsledku chodu ľadov – zátarasy, zápchy, vytvorenie prekážok na 
mostoch, havárie vodnej stavby

• vnútornými vodami

• následkom intenzívnych zrážok alebo vody z topiaceho sa snehu

Komplex príčin a dôsledkov



Prevencia pred povodňami

A) Starostlivosť o krajinu, toky a bezpečnosť (neštrukturálne opatrenia)
• spomalenie odtoku vody z povodia do vodných tokov

• Úpravy v lesoch, poľnohospodárskej pôde, urbanizovanom území

• kapacita koryta (revitalizácia inundácii, odstraňovanie prekážok)

• Plány manažmentu povodňového rizika, mapy povodňového ohrozenia, rizika
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Prevencia pred povodňami

B) Technické opatrenia (vodné stavby)
• transformujúce prietok povodne

• Úpravy tokov, výstavba nádrží a poldrov

• chrániace územie pre zaplavením (ochranné hrádze)

• chrániace pred zaplavením vnútornými vodami (odvodňovacie kanále)
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Prevencia pred povodňami

• Protipovodňová ochrana je celospoločenská úloha, ktorá vyžaduje 

sústavnú a komplexnú pozornosť.



Ukážka výskumnej 
štúdie
2017 - 2019

„Prevencia a odstraňovanie dôsledkov erózie pôdy, budovanie 
ekostabilizačných prvkov v krajine a rozvoj vybraných prvkov 
zelenej infraštruktúry pre ochranu a koordinované riadenie prírodne 
významných cezhraničných území“



Záujmové územie

Vrbovce - úpätie Bielych Karpát na 
slovensko-moravskej hranici

Reliéf - výrazného vrchovinového rázu

Tok Teplica



Rekognoskácia územia



Komplexný návrh protieróznych a 

protipovodňových opatrení

Opatrenia v ploche povodia Opatrenia na tokoch a nivách
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• Realizácia

- priekopy, terasy ...,

- stabilizácia dráh odtoku,

- ochranné zatrávnenie,

- protierózna agrotechnika, 

- pásové pestovanie plodín.

• Úpravy tokov

• Úprava nív – retenčný priestor

- prirodzené zaplavenie,

- riadená akumulácia – VN.



Komplexný návrh protieróznych 

a protipovodňových opatrení

• Protierózne a protipovodňové opatrenia v ploche povodia 

- návrh plošných a líniových prvkov protieróznej ochrany v krajine na zníženie 

extrémneho odtoku a eróznych procesov

- návrh vodohospodárskych opatrení v krajine na prítokoch

• Protipovodňové opatrenia na tokoch a nivách 

- hydrodynamické modelovanie prietoku v koryte toku a posúdenie jeho kapacity 

na návrhové prietoky



Analýza odtokových pomerov – kritické body



Návrh plošných a líniových prvkov protieróznej ochrany 

v krajine



Vyhodnotenie účinnosti protieróznych opatrení

pred návrhom opatrení po návrhu opatrení



Ohrozenie zastavaného územia obce – KRITICKÉ BODY

Označenie 

kritického povodia

Plocha 

(ha)

P1 940,94

P2 337,32

P3 275,00

P4 110,10

P5 331,51

KB/Názov toku

Plocha 

povodia

(km2)

100-ročný

prietok (m3/s)

Efektívnosť

(%)

Bez opatrení S opatreniami

KB1/Haluzníkov p. 9.41 9.27 7.82 15.7

KB2/Lulovský p. 3.37 4.86 4.32 11.0

KB3/Záhutník 2.75 3.42 3.14 8.1

KB5/Zápasečník 3.31 4.66 4.46 4.3

KB4/Vesník 1.10 1.32 1.24 6.4

Efektívnosť plošných a líniových prvkov v krajine 



Návrh vodohospodárskych opatrení na prítokoch 

Riziko povodne Návrhový 

prietok

Vodohospodárske 

opatrenia



Návrh vodohospodárskych opatrení na prítokoch 



Batymetrický prieskum dna vodnej nádrže Vrbovce



Stanovenie množstva sedimentov v nádrži - porovnanie

Method for reservoir’s sedim. 

estimation

TS

[m3]

MASR

[m3.year-1]

DIFF

[%]

Monitoring 334.0 41.7 -

Modelling – with road 408.8 - 614.1 51.1 - 76.8 +22% to +84%

Modelling – without road 300.0 - 445.6 37.5 - 55.7 -10% to +33%

Note: TS – total sedimentation over a period between the two bathymetry monitorings (8 years); MASR – mean annual sedimentation rate;

DIFF – difference between the modelled and measured MASR.

0.995 [t.ha-1.year-1]

0.383 [t.ha-1.year-1]

0.175 - 0.260
[t.ha-1.year-1]

51.1 – 76.8
[m3.year-1]

SDR 0.385

TE 0.459 – 0.681

DRY DENSITY 1100 kg.m-3

Monitoring Modelovanie (USLE2D)



Transformácia povodňovej vlny vodnou nádržou Vrbovce

Init. WL

[m a.s.l.]

Qout,max

[m3/s]

Max WL

[m a.s.l]

Trans. effect

[%]

Delay

[min]

Scenario 1 348.1 3.74 348.46 8.1 7.5

Scenario 2 347.6 3.25 348.45 20.3 18.8

Scenario 3 347.1 2.59 438.42 36.2 33.8

Scenario 4 346.6 1.93 348.39 52.5 49.0



Vodohospodárske opatrenia v krajine na prítokoch - poldre

Výška hrádze: 6.7 m

Objem: 85 tis. m3

Trans.efekt: viac ako 50%

3.7m3/s

9.2m3/s



Návrhové povodňové vlny na prítokoch do Teplice



Protipovodňové opatrenia na tokoch a nivách

Povodňová situácia



Hydrodynamické modelovanie prietoku v koryte toku a 

protipovodňové opatrenia

A

súčasný
stav

B
polder 

Haluzníkov
potok

C
súčinnosť
všetkých
poldrov

D

opatrenia 
v intraviláne + 
polder Haluzník

4 scenáre návrhu opatrení

Hydrodynamické modelovanie - Analýza efektivity navrhnutých opatrení



Protipovodňové opatrenia

Geodetické zameranie územia – letecké snímkovanie

Digitálny model terénu



Protipovodňové opatrenia

Vybreženie na ľavom brehu

Vybreženie na pravom brehu

Vybreženie

na pravom brehu

pod mostom rkm 22,814

Scenár A – súčasný stav



Protipovodňové opatrenia

Scenár B – polder Haluzníkov potok

Ochránený pravý breh

pod mostom rkm 22,814

Celkové zníženie rozsahu povodne



Protipovodňové opatrenia

Scenár C – synergický efekt všetkých 5 poldrov

Oba brehy sú ochránené

pred povodňou



Transformácia povodňovej vlny vodnou nádržou Vrbovce

Scenár D – návrh opatrení v intraviláne + polder Haluzník

zvýšenie

mostnej konštrukcie

zvýšenie terénu

(ochranný múrik)

zvýšenie úrovne 

jestvujúceho chodníka

zvýšenie úrovne 

jestvujúceho chodníka



Ukážka hydrodynamického modelovania – bez opatrení, sc. A



Ukážka hydrodynamického modelovania – s opatreniami, sc. D



Ďakujem za pozornosť

.


