OHROZENIE POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI
ČINNOSŤ PRI OHROZENÍ POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI
O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda
vystúpi zo svojich korýt a zaplaví priľahlé územie.
Povodeň taktiež vzniká, keď sa zaplavuje územie (aj bez vyliatia sa z vodného toku)
následkom intenzívnych zrážok alebo hromadenia sa vody z topiaceho sa snehu.

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:
1. sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze pri ohradzovanom
vodnom toku; päta hrádze je prienik líca hrádze s terénom a tiež časť hrádze pri
tomto prieniku,
2. hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary16) koryta
neohradzovaného vodného toku,
b) na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa
meteorologických predpovedí a hydrologických predpovedí,
c) pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých vodných tokoch vyššia ako
hladina vnútorných vôd.

II. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje:
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri
stúpajúcej tendencii hladiny vody; na neohradzovaných vodných tokoch, ak hladina
vody v koryte vodného toku dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu,
b) počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej predpovednou povodňovou
službou možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov,
c) ak vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, na mostoch alebo na
priepustoch bariéru, pričom hrozí zatarasenie prietokového profilu a vyliatie vody z
koryta vodného toku,
d) pri chode ľadov na vyššie položených úsekoch vodných tokov v povodí, keď sa
predpokladá vznik ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy a hrozba vyliatia vody z koryta
vodného toku,
e) pri tvorbe ľadu a zamŕzaní vody v účinnom prietokovom profile, keď sa predpokladá
vyliatie vody z koryta; účinný prietokový profil je časť prietokového profilu, v ktorom
prúdi voda v smere odtoku,
f) pri výskyte vnútorných vôd, ak sa prečerpávaním vody dodrží maximálna hladina
vnútorných vôd stanovená v manipulačnom poriadku vodnej stavby.
III. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje:
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne,
b) na neohradzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného
toku, ak voda zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť povodňové škody,
c) na ohradzovanom vodnom toku pri nižšom stave ako je vodný stav určený pre III.
stupeň povodňovej aktivity, keď II. stupeň povodňovej aktivity trvá dlhší čas alebo ak
začne premokať hrádza, prípadne nastanú iné závažné okolnosti, ktoré môžu
spôsobiť povodňové škody,
d) keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného toku, na mostoch alebo
priepustoch 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 začali
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 pod vodnou stavbou, ktorú spôsobila porucha alebo havária
objektov alebo zariadení vodnej stavby.
Ak v dôsledku vzniku a postupu povodňovej vlny hrozí nebezpečenstvo
zaplavenia územia a vznik povodňových škôd, obec alebo orgán ochrany pred
povodňami môže vyhlásiť ihneď III. stupeň povodňovej aktivity.
Výstrahy vydané Slovenským hydrometeorologickým ústavom: www.shmu.sk

ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRED OHROZENÍM POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI
 Vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 Hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho







poschodia,
Pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
Pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
Ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
Pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat,
Upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,
Pripravte si evakuačnú batožinu.

ZÁSADY SPRÁVANIA SA V OBDOBÍ POVODNÍ A ZÁPLAV
 Opustite ohrozený priestor,
 Netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
 V prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru,

rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie,
 V prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude

zaplavené vodou,
 Nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.

ZÁSADY SPRÁVANIA SA PO POVODNIACH A ZÁPLAVÁCH
 Nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody

energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody.
 Zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych

plodín zasiahnutých vodou, riaďte sa pokynmi hygienika.
 Informujte sa o miestach humanitárnej pomoci.
 Kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.

