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Anotace  

UHLÁRIKOVÁ, Marianna: Ochrana města Považská Bystrica před povodněmi. Diplomová 

práce, Ostrava: VŠB – Technická univerzita  Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

2014, 67 s. 

V práci je obsažena problematika povodňové situace v rámci působnosti města Považská 

Bystrica. Předmětem je přiblížení práv a povinností zapojených subjektů, které navzájem 

spolupracují v rámci povodňové ochrany, přiblížení aktuální situace protipovodňových 

opatření na daném území. Práce sestává z poznatků obsažených v zákoně, získaných 

vědomostí za pomoci personálu z městského úřadu Považská Bystrica a personálu 

Slovenského vodohospodářského podniku v Nimnici. Práce si vyžádala i osobní průzkum 

a fotografické zdokumentování jednotlivých lokalit, při kterém byla možnost zjištění 

aktuálního stavu vodního toku. 
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UHLÁRIKOVÁ, Marianna. Flood protection of the town Považská Bystrica. Diploma thesis, 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2014, 67 p. 

In the work is included the issue of flood situations within the scope of the town Považská 

Bystrica. The subject is to zoom in the rights and obligations involved, which shall cooperate 

with each other within the flood protection, the approach of the current situation 

on the territory of flood control measures. The work consists of the knowledge contained 

in the Act, obtained knowledge with the help of the staff of the Municipal Office of the city 

of Považská Bystrica and personnel of the Slovak water management enterprise in Nimnici. 

The work required as well as a personal exploration and photographic documentation 

of the individual sites, which was able to determine the current status of the water flow. 
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ÚVOD 

Voda je prírodný živel, ktorému sa rozkazovať nedá. Keď sa objaví, berie so sebou všetko, 

čo jej skríži cestu. Už len z rôznych médií je možné spozorovať, čoho všetkého je voda 

schopná, ak naberá na sile a aké škody dokáže spôsobiť. Pod pojmom povodňové škody 

sa skrývajú nielen finančné straty, ale aj straty na životoch, vznik hygienického rizika, 

neúroda,  devastácia okolia a  kultúrneho dedičstva obyvateľstva. 

Povodeň je činnosť prírody, ktorú človek nedokáže obmedziť. Človek môže iba v rámci 

svojich možností ovplyvniť priebeh, rozsah a škody po povodni na danom území realizáciou 

protipovodňových opatrení.  Povodeň je prírodné riziko, ktoré predstavuje priame ohrozenie 

pre územie Slovenskej republiky vzhľadom na jeho polohu. 

Mnoho krát je súčasná doba sprevádzaná syndrómom podcenenia rizika v povodňovej 

problematike, ale niet sa čomu diviť. Pod obrovským nátlakom modernizácie spoločnosti 

podliehalo aj územné plánovanie miest a obcí za účelom podpory hospodárskeho rozvoja. 

Územia určené na zaplavenie, sa pod vplyvom nízkej intenzity výskytu povodne začali 

využívať na výstavbu hospodársky prospešných zariadení a objektov určených na rôzne 

účely. V konečnom dôsledku si človek uvedomí, že preventívne opatrenia sú finančne menej 

nákladné, ako samotné financovanie povodňových a záchranných prác. 

Diplomová práca je zameraná na priblíženie povodňovej problematiky v rámci mesta 

Považská Bystrica. Práca popisuje súčasný stav pripravenosti mesta Považská Bystrica, 

legislatívne vymedzenie povinností a kompetencií mesta Považská Bystrica vzťahujúcich 

sa k povodňovej problematike, vymedzenie povinností a kompetencií zapojených subjektov 

do ochrany pred povodňami, popis rizikových miest vyliatia vody z koryta, zhodnotenie 

protipovodňových opatrení a možné návrhy na zlepšenie protipovodňovej ochrany v rámci 

mesta Považská Bystrica.  
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REŠERŠE 

Dôležitou úlohou v rámci protipovodňovej ochrany je uskutočnenie opatrení na ochranu 

pred povodňami, naplnenie povinností pri hodnotení a manažmente povodňových rizík 

s cieľom znížiť negatívne dôsledky povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne 

dedičstvo, hospodársku činnosť. Efektivita jednotlivých protipovodňových opatrení je závislá 

na plánovaní, organizovaní a riadení ochrany pred povodňami, dodržovaním povinností, práv 

a kompetencií orgánmi štátnej správy, orgánov ochrany pred povodňami, mestami a vyššími 

územnými celkami. Právny predpis na určenie jednotlivých povinností a práv právnických 

osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb pri ochrane pred povodňami  

a zodpovednosť za porušenie uložených povinností patrí zákon č. 7 zo dňa 2. decembra 

2009 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (zákon o ochrane 

pred povodňami). [1] 

Medzi dôležité dokumenty patrí aj zákon č. 42 zo dňa 27. januára 1994 o civilnej obrane 

v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je upravenie podmienok na účinnú ochranu 

životy, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí, ako aj ustanovenie úloh 

a pôsobností orgánov štátnej správy, obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických 

osôb pri zabezpečení civilnej ochrany obyvateľstva. [2] 

Neoddeliteľnou súčasťou povodňovej problematiky je aj zákon č. 364 zo dňa 13. mája 2004 

o vodách (vodný zákon), ktorý definuje všestrannú ochranu vôd, vrátane vodných 

ekosystémov v krajine, zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd, účelné, hospodárne a trvalo 

udržateľné využívanie vôd, manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia 

a jeho zložiek, znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha, zabezpečenie funkcií 

vodných stavieb. Taktiež upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb 

k vodám a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účelom a hospodárnom  

využívaní, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosť 

za porušenie povinností podľa tohto zákona. [11] 

Podklady na spracovanie súčasného stavu vodného koryta a zdokumentovanie 

protipovodňových opatrení mi poslúžili dokumenty: 

 revitalizácia vodného toku Domanižanka a priľahlého urbánneho územia, [28] 

 mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika v povodí rieky 

Domanižanka. [29] 
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Dokument, ktorý bol podstatným zdrojom informácií na riešenie povodňovej problematiky 

v zahraničí, bol škótsky dokument s názvom The National Flood Risk Assessment vydaný 

škótskou agentúrou pre ochranu životného prostredia SEPA. [3] Škótsko sa zaoberá riešením 

povodňovej problematiky iným spôsobom ako Slovenská republika. Škótsko predstavilo 

udržateľnejší prístup k manažmentu povodňových rizík, ktorého podstatou je proces 

hodnotenia a plánovania, pochopenie príčin a dôsledkov povodne, prispôsobenie sa zmene 

klímy, zabezpečenie ohrozených záujmov prostredníctvom analýz a plánovania investícií 

do činností najviac potrebných. 
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1  TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ POVODŇOVEJ PROBLEMATIKY 

Prvá kapitola sa zaoberá skúmanou povodňovou problematikou, rozoberie za pomoci 

teoretických východísk základné pojmy týkajúce sa povodní a uvedie podstatu ochrany pred 

povodňami a jej základné funkcie.  

1.1   Povodňová problematika v Slovenskej republike 

Význam slova povodeň je definovaný viacerými spôsobmi. Povodeň je podľa zákona
1
 

prechodné zaplavenie územia vodou, ktorá sa za normálnych okolností na danom území 

nenachádza. [1] Riešenie povodní je dôležitá činnosť z hľadiska ochrany zdravia, životov, 

majetku, kultúrneho dedičstva, hospodárskej činnosti. Ochrániť vyššie uvedené záujmy 

je povinnosťou štátu plynúca zo zákona
2
 upravujúci podmienky, úlohy pôsobnosti orgánov 

štátnej správy, obcí a práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri zabezpečení 

civilnej ochrany, zodpovedajúcich za plnenie jednotlivých úloh. [2] 

1.1.1   Povodeň 

Povodeň môže byť vyvolaná v prípade prechodného zvýšenia vodnej hladiny do takej miery, 

kedy hrozí jej vyliatie z koryta vodného toku, ak sa už nevylieva. Môže byť spôsobená 

následkom:  

 dlhotrvajúcich, intenzívnych a extrémnych zrážok,   

 prudkým topením snehu a ľadu (chod ľadových krýh),  

 vystúpením hladiny podzemnej vody na povrch terénu,  

 narušením prirodzeného odtoku vody z koryta (vzniknutím ľadovej zátarasy/zápchy alebo 

vytvorením iných bariér vo vodnom koryte na mostoch, priepustoch vodného toku), 

 poruchy alebo havárie na vodnej stavbe. [1] 

Zvýšenie vodnej hladiny prebieha postupným kumulačným procesom. Vodná hladina 

pri postupnom zvyšovaní dosahuje medzné hodnoty, ktoré predstavujú mieru rizika 

zvýšeného vodného toku. Jednotlivé hodnoty sa získavajú z vodomerných staníc, ktoré 

sú umiestnené na vybraných miestach vodného toku. Na základe dovŕšenej hodnoty hladiny 

                                                 
1
 Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 

2
 Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej obrane 
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a zvyšujúcej alebo znižujúcej tendencie vodnej hladiny sa prideľujú stupne povodňovej 

aktivity, pri ktorých je predpoklad povodňového nebezpečenstva. Jednotlivé stupne 

povodňovej aktivity sú charakteristické mierou ohrozenia povodňovou situáciou. 

Nebezpečenstvo povodne je vyjadrené pomocou prietoku vody vo vodnom toku. Jednotlivé 

stupne povodňovej aktivity sú určené v povodňovom pláne, pričom III. stupeň povodňovej 

aktivity charakterizuje ako najväčšie ohrozenie povodňou. [1] 

 I. stupeň povodňovej aktivity – BDELOSŤ – nastáva, ak voda ešte zostáva v koryte, 

avšak prietok dosahuje nadpriemernú hodnotu. Dosiahnutie tohto stupňa signalizuje, 

že hrozí nebezpečenstvo povodne a je nutné realizovať predbežné opatrenia v prípade 

vzniku povodne (kontrola okolia vodného toku, zahájenie činností hlasnej a hliadkovej 

služby), [3] 

 II. stupeň povodňovej aktivity – POHOTOVOSŤ - sa vyhlasuje v prípade, ak voda 

presiahla hranicu prvého stupňa, vystupuje z koryta a začína zaplavovať priľahlé územie. 

Avšak netreba podliehať panike, pretože druhý stupeň povodňovej aktivity je navrhnutý 

tak, aby voda nespôsobila takmer žiadne škody. V tomto stupni voda zaplavuje okolité 

lúky, pastviny, lesy a okolie vodného toku, ktoré je určené k prípadnému zaplaveniu. 

Z tohto stupňa vyplýva aktivácia povodňových orgánov a uskutočnenie aktivít 

pre zmiernenie priebehu povodne na základe povodňového plánu. [3] 

 III. stupeň povodňovej aktivity – OHROZENIE - sa vyhlasuje, ak voda začína 

zaplavovať aj územie, kde už škody vznikajú (obytné domy, priemyselné areály, 

významné dopravné uzly a komunikácie a pod.). Prebieha uskutočňovanie 

zabezpečovacích prác, prípadne ak je nutné aj záchranné práce a evakuácia podľa 

povodňového plánu. [3] 

 

Obrázok 1 Stupne povodňovej aktivity [3] 
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1.1.2   Ochrana pred povodňami 

Na základe definície zo zákona
3
 ochranou pred povodňami sa rozumie vykonávanie činností 

a realizovanie opatrení na zmiernenie povodňového rizika a nepriaznivých následkov povodní 

na ohrozenom území. Je nutné klásť dôraz na zvyšovanie bezpečnosti chránených záujmov 

spoločnosti, ktorými sú ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku 

činnosť. [1] 

Samotná predpoveď povodní v území nie je dostačujúca. Je nutné vytvoriť aj územné 

podmienky, ktoré zabezpečujú územie pred vznikom povodní. Podstatné je vytvorenie 

podmienok, ktoré sú potrebné pri vzniku povodní a tomu prispôsobiť aj územie v okolí 

vodného toku. Myslia sa tým vodné diela, rozmiestnenie objektov, zariadení a budov pozdĺž 

vodného toku, prispôsobenie riečneho koryta na možnosť zvýšenia prietoku a prípadné 

vystúpenia vodnej hladiny, pravidelná údržba daných objektov. Každá krajina má stanovené 

predpisy, ktoré vymedzujú, proti akej povodni má byť zabezpečená obytná časť, priemyselné 

stavby, hospodárstva a aký nápor vody musia vydržať vodné diela. Vodné diela alebo 

ochranné nádrže predstavujú najdôležitejšiu preventívnu ochranu pred povodňami. Ich úloha 

spočíva v regulácii objemu a prúdenia vodnej hladiny v kaskádovitom členení jednotlivých 

priehradách a vodných tokoch. Vodné nádrže majú mnohoraké funkcie (priestory 

pre hromadenie vôd pre ich neskoršie využitie, priestory pre zachytenie povodňových 

prietokov na ochranu údolí pod nádržou). Nádrže môžu byť akumulačné (zásobné) alebo 

retenčné (ochranné). Stavba vodných nádrží nie je totožná. Každá stavba vodného diela 

si vyžaduje rozdielne prevedenie stavby podľa územia a podmienok, pri ktorých musí spĺňať 

svoju funkciu. Materiálne prevedenie jednotlivých stavieb či už malých alebo veľkých 

je odlišné. Môže ísť o betónovú stavbu s možnosťou spevnenia oceľovými prútmi, lomovými 

kameňmi a rôznymi druhmi zeminy. Najčastejšie sa využíva kombinácia lomového kameňa 

a betónu. Výška hrádze sa buduje betónovaním alebo navŕšením sypkých hmôt. [6] 

Hrádze delíme na: 

 Gravitačné – odolávajú tlaku vlastnou ťarchou, kedy betónová konštrukcia 

a základová pôda vytvárajú trenie, ktoré je ovplyvnené masívnou stavbou 

konštrukcie. Pôda, na ktorej je konštrukcia postavená, musí byť z pevného podložia, 

aby odolala ťarche, ktorá na ňu pôsobí. Stavba týchto konštrukcií je často finančne 

náročná a betónovo neúsporná. Obrázok 2 [6] 

                                                 
3
 Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 
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 Klenbové – sú oblúkovitého tvaru a betónovo úspornejšie. Ich stavba prevažuje 

v hornatých oblastiach, pretože predpokladom výstavby konštrukcie je pevné skalné 

dno a svahy rieky. V klenbových vodných nádržiach je tlak vody rozmiestnený 

na bočné strany údolia a do základov v pôde. Obrázok 2 [6] 

 

Obrázok 2 Znázornenie gravitačnej a klenbovej hrádze [6] 

 Sypané – sú budované na miestach s nepriaznivým podložím, keďže menej zaťažujú 

podložie. Výhodou sypaných hrádzí je možnosť použitia viacerých druhov sypkých 

materiálov. Finančné náklady výstavby sú menej náročné ako pri gravitačných 

a betónových nádržiach. Výhodou je, že sypané nádrže sú aj objemovo dvojnásobne 

väčšie. Sypané hrádze považujeme za najchúlostivejšie, pretože ich dôležitosť spočíva 

v nepresakovaní vody cez vzdušný svah, inak nastáva únik vody z hrádze a postupne 

by nasledovalo zničenie hrádze. Čím vyššie je koruna hrádze, tým miernejší musí byť 

sklon bočných strán hrádze. Obrázok 3 [6] 

 

Obrázok 3 Znázornenie sypanej hrádze [6] 

Ďalším, avšak omnoho menším technickým protipovodňovým opatrením, je technické 

opatrenie na zadržiavanie dažďovej vody. Obrázok 4 To, že sú to menšie stavby neznamená, 

že sú nepotrebné a neefektívne, práve naopak. Majú veľký význam, čo sa týka 

protipovodňovej ochrany na zachytávanie dažďovej vody a tiež predstavujú aj protieróznu 

ochranu územia. Tieto, nazvime to stavbičky, sa budujú v prirodzených tokoch, odtokových 

rigoloch, jarkoch alebo eróznych ryhách. Slúžia na zadržanie a spomalenie vody, čím sa zníži 
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jej sila a účinok. Voda si nájde cestu a tečie gravitačne najkratšou cestou najmenšieho odporu. 

V prípade že nemá odpor, ktorý by ju zbrzdil, naberá rýchlosť a aj silu berúcu so sebou 

čiastočky pôdy, kameňov, stromov a iných predmetov vďaka ktorým sa stáva dynamickejšia. 

Tieto hrádzky slúžia na spomalenie a zredukovanie množstva vody pomocou vsiaknutia 

do pôdy. [7] 

 

Obrázok 4 Hrádzky na zadržiavanie dažďovej vody [7] 

Okrem hrádzok sa na území môžu budovať v rámci protipovodňových opatrení prvky, ktoré 

tak isto spomaľujú odtok vody a zvyšujú možnosť vsakovania vody do pôdy, ako sú napríklad 

vrstevnicové hrádzky, jamkové štruktúry, poloblúkové a trojuholníkové hrádzky, žliabkové 

mikropovodie. Ďalším opatrením je zámerné vybreženie zvýšenej hladiny vody z koryta toku 

a jej rozptýlenie do vopred určeného rozsiahleho poldra ako nižšie na obrázku. Obrázok 5 

Princíp tejto techniky spočíva v prerozdelení veľkého množstva vody do priestoru, kde počká, 

kým sa ostatná voda preženie. Z týchto poldrov môže alebo nemusí odtekať určeným korytom 

na odtok. [7] 

 

Obrázok 5 Rozptýlenie povodňovej vlny v teréne [7] 
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Realizácia činností na ochranu pred povodňami vyplýva aj zo zákona
4
, ktorý definuje civilnú 

ochranu ako systém úloh a opatrení s cieľom ochrániť životy, zdravie a majetok. [2] Tento 

systém spočíva v analýze ohrozenia, v prijatí potrebných opatrení na zníženie potenciálnych 

rizík a ohrození, určenie postupov a činnosti odstránenia následkov mimoriadnej udalosti. 

Vykonávanie ochrany pred povodňami realizujú: 

 orgány ochrany pred povodňami: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, krajské 

úrady životného prostredia, okresné úrady, 

 povodňové komisie: ústredná, krajská, obvodná povodňová komisia a povodňová 

komisia obcí, ktoré plnia úlohu koordinátora a vykonávajú kontrolu prípravy a plnenie 

úloh pri ochrane pred povodňami v čase prevencie povodňovej situácie, počas 

povodňovej situácie a taktiež po povodni, ktorých jednotlivé kompetencie 

sú vymedzené zákonom o ochrane pred povodňami, 

 správca vodohospodársky významných vodných tokov a správcovia drobných tokov, 

 obce/mestá, 

 vlastníci, správcovia a užívatelia pozemkov, stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré 

križujú vodný tok, sú umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území a iné 

osoby, ktoré sú uvedené v zákone
5
. [1] 

 

Zo zákona o ochrane pred povodňami je každý povinný vykonávať opatrenia, ktoré 

zabezpečia plynulý a neškodný odtok vody na pozemkoch, stavbách, objektoch 

a zariadeniach, ktorých je vlastníkom. [1] 

1.1.3   Opatrenia na ochranu pred povodňami 

Základným dokumentom,  podľa ktorého sa postupuje pri realizácii opatrení na ochranu 

pred povodňami považujeme povodňový plán. Povodňový plán má organizačný a technický 

charakter, ktorého obsah ustanoví Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Tvorba 

povodňového plánu vymedzená na spracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác, 

na ktorý nadväzuje vypracovanie povodňového plánu záchranných prác. [1] 

Súčasťou povodňového plánu záchranných prác mesta sú aj povodňové plány záchranných 

prác právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, ktorých stavby alebo objekty 

                                                 
4
 Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

5
 Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 
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a zariadenia sú na území obce/mesta a môžu byť zasiahnuté povodňou. Povodňový plán podľa 

vyššie uvedeného zákona spracováva: 

 okresný úrad, 

 obec. [1] 

Povodňový plán zabezpečovacích prác vypracováva: 

 správca vodohospodársky významných vodných tokov, ktorí sa členia podľa 

správneho územia povodí a čiastkových povodí, 

 správca drobného vodného toku, 

 správca ropovodu, plynovodu, teplovodu  a iného potrubného líniového vedenia, ktoré 

kríži vodný tok, 

 vlastník, správca, užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené 

na vodnom toku alebo v inundačnom území, 

 zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie. [1]  

Ochrana pred povodňami sa realizuje na základe opatrení, ktoré sa uskutočňujú a formulujú 

hlavne v preventívnej fáze. V prípade už vzniku povodne sa nasadzujú sily a prostriedky, 

ktoré majú za úlohu uskutočniť opatrenia počas a po povodni za účelom zmiernenia škôd 

a negatívnych dopadov.  

Jednotlivé opatrenia: 

 preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami: 

o  podpora retenčnej schopnosti povodia, podpora prirodzenej akumulácie vody 

vo vhodných lokalitách,  

o  chrániť územie pred zaplavením vnútornými vodami  a vodou z vodného toku 

pomocou výstavby, údržby, opravy a rekonštrukcie ochranných hrádzi, stavieb, 

protipovodňových línií (pozdĺž vodných tokov) a poldrov (územie určené 

na zaplavenie v prípade potreby sploštenia povodňovej vlny), 

o  zabezpečiť prietokovú kapacitu koryta vodného toku (odstrániť nánosy 

a porastov na brehu koryta), 

o  vypracovať, prehodnotiť a aktualizovať plány manažmentu povodňového 

rizika a predbežného hodnotenia povodňového rizika, vyhodnotiť mapy 

povodňového ohrozenia a povodňového rizika, 

o  vypracovať a aktualizovať povodňové plány, 

o  vykonať predpovedné povodňové služby: 



11 

 

o  vykonať povodňové prehliadky, 

o  iné preventívne opatrenia, [1] 

 opatrenia v čase povodňovej situácie: 

o  plniť úlohy predpovednej povodňovej služby, 

o  vykonať hlasné povodňové služby a varovanie obyvateľstva, 

o  zriadiť a vykonať hliadkovú službu, 

o  vykonať povodňové zabezpečovacie práce, 

o  vykonať povodňové záchranné práce, 

o  plniť úlohy a opatrenia počas povodňovej situácie, 

o  vypracovať priebežné správy o povodňovej situácií, 

o  zabezpečiť evidenčné a dokumentačné práce, ktoré zaznamenávajú priebeh 

povodne,  

o  iné opatrenie na zníženie povodňových škôd, [1] 

 opatrenia po povodni: 

o  obnoviť základné podmienky pre život ľudí, hospodársku činnosť a zabezpečiť 

kroky a postupy za účelom zamedzenia ochoreniam, ktoré sa môžu vyskytnúť 

na území po povodňovej situácií, 

o  zabezpečiť dokumentačné práce, ktorými sa zaznamenávajú následky 

povodne, 

o  zistiť, vyhodnotiť, overiť a odstrániť povodňové škody, 

o  analyzovať príčiny a priebeh povodne, 

o  vypracovať súhrnné správy o priebehu povodne, následkoch povodne 

a vykonaných opatrení, 

o  rozbor účinnosti preventívnych opatrení a opatrení realizovaných počas 

povodne a návrhy na zlepšenie ich efektívnosti, 

o iné opatrenia na odstránenie povodňových škôd a na poučenie 

z jej priebehu. [1]  

Prínosom pre pozitívne zvládnutie povodňovej situácie je realizácia preventívnej kontroly 

územia povodňovou prehliadkou, ktorá sa vykonáva za účelom zistenia a preverenia 

nedostatkov na vodných tokoch, stavbách, objektoch a zariadeniach, ktoré križujú vodný tok 

alebo sú umiestnené na vodných tokoch, v inundačných územiach alebo v územiach 

ohraničených záplavovou čiarou povodne. Zistené nedostatky musia byť odstránené, pretože 

by mohli spôsobiť alebo zvýšiť povodňové riziko. Povodňovú prehliadku vykonáva okresný 
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úrad v sídle kraja alebo okresný úrad v súčinnosti so správcom vodného toku, obcou 

a vlastníkmi daných pozemkov, stavieb a zariadení, ktorých vlastník je povinný umožniť 

vykonanie prehliadky. Uskutočňuje sa v časovom intervale najmenej raz za dva roky podľa 

povodňového plánu a bezprostredne na území po povodni, kedy je nutné spresniť rozsah 

povodňových škôd, vyhodnotiť účinnosť jednotlivých vyššie spomenutých opatrení 

na ochranu pred povodňami, identifikovať lokality s výskytom prekážok obmedzujúcich 

plynulé prúdenie vody a identifikovať stavby, objekty, zariadenia, ktoré spôsobili znečistenie 

vody. O každej povodňovej prehliadke musí byť vedený záznam, v ktorom je spísaný priebeh 

prehliadky, zistené nedostatky a výsledky prehliadky. [1] 

Kľúčovú úlohu počas nebezpečenstva vzniku povodne zohráva informovanosť o aktuálnej 

situácii, ktorú zabezpečuje predpovedná povodňová služba poskytujúca aktuálne informácie 

o meteorologickej a hydrologickej situácii, o nebezpečenstve vzniku povodne,  o ďalšom 

možnom vývoji hydrologických podmienok, ktoré ovplyvňujú priebeh povodne. Vďaka 

nej tiež vieme dopredu približne určiť, ako sa bude meniť v čase hladina vodného toku 

a jej prietok. Predpovednú povodňovú službu vykonáva Slovenský hydrometeorologický 

ústav, ktorý prostredníctvom povodňového varovného a predpovedného systému 

POVAPSYS informuje aj o maximálne možnej priestorovej lokalizácií vzniku rizikových 

meteorologických situácií, z ktorých je možné očakávať povodňové situácie na základe 

aktuálnych odtokových pomerov v čiastkových povodiach. [6]  

Slovenský hydrometeorologický ústav poskytuje: 

 pravidelné denné hydrologické spravodajstvo,  

 podľa potreby aktuálne údaje o zrážkach a vodných stavoch (orgánom ochrany 

pred povodňami a správcom vodohospodárskych tokov), 

 varovanie pred nebezpečenstvom povodne (orgánom ochrany pred povodňami, 

zložkám hasičského záchranného zboru, správcovi vodohospodárskych tokov, 

varovaciemu a vyrozumievacemu centru civilnej obrany, okresným úradom v sídle 

kraja a okresným úradom). [1] 

V prípade zistenia možného vzniku povodňovej situácie je Slovenský hydrometeorologický 

ústav povinný informovať správcu vodného toku a zložky hasičského a záchranného zboru, 

ktorým poskytne potrebné informácie vzťahujúce sa na povodňovú situáciu. [6] 

Aktivácia hliadkovej služby v kompetencii správcov vodných tokov je vyvolaná 

dosiahnutím I. stupňa povodňovej aktivity, kedy správca vodohospodárskeho vodného toku 



13 

 

vysiela hliadky na úseky s predpokladaným zvýšeným výskytom povodňového rizika, 

ako sú napríklad znížené a zúžené miesta v koryte vodného toku, kde sa môžu zachytávať 

prúdom unášané predmety. V prípade tejto situácie je nutné uvoľniť prietok vody. [6] Podľa 

zistených informácií z rizikových území sa správca rozhodne, či je nutné vykonávať 

hliadkové služby už počas I. stupňa povodňovej aktivity, inak sa hliadková služba zriaďuje 

a vykonáva až od vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity podľa povodňových plánov 

zabezpečovacích prác. Povinnosťou hliadkovej služby je sledovanie vývoja povodňovej 

situácie a zistenie údajov, ktoré sú potrebné na výkon hlasnej povodňovej služby, varovania 

obyvateľstva, na riadenie a koordináciu realizovaných povodňových zabezpečovacích 

a záchranných prác. Hliadkovú službu vykonávajú aj vlastníci a užívatelia stavieb, objektov, 

zariadení situovaných na vodnom toku alebo v inundačnom území. Vlastník môže zriadiť 

a vykonávať hliadkovú službu podľa povodňového plánu od vyhlásenia II. stupňa povodňovej 

aktivity, ale v prípade vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity už je vlastník povinný 

hliadkovú službu zriadiť a vykonávať. V prípade obce sa hliadková služba zriaďuje 

vyhlásením III. stupňa povodňovej aktivity. [1] 

V prípade zvyšovania pravdepodobnosti vzniku povodňového rizika je nutné varovať 

obyvateľstvo prostredníctvom hlasnej povodňovej služby, ktorá prijíma a poskytuje 

informácie vzťahujúce sa na povodňovú situáciu. Hlasná povodňová služba informuje 

a varuje pomocou informačného systému civilnej ochrany ohrozené obyvateľstvo, zabezpečí 

vyrozumenie orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy, zložiek Hasičského 

a záchranného zboru a obcí na území, ktoré je ohrozené povodňou. Zákon
6
 uvádza, že hlasnú 

povodňovú službu zabezpečuje: 

 ministerstvo vnútra, obvodné úrady v sídlach krajov, obvodné úrady a obce, 

 ministerstvo vnútra prostredníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu 

a správcu vodohospodárskych vodných tokov, 

 predpovedná povodňová služba. [1] 

Varovanie obyvateľstva sa uskutočňuje spustením sirén s príslušným varovným signálom: 

 všeobecné ohrozenie – dvojminútový kolísavý tón sirény pri ohrození, vzniku 

mimoriadnej udalosti alebo rozšírení jej následkov, 

 ohrozenie vodou – šesťminútový stály tón sirény pri ohrození ničivými účinkami 

vody. [2] 

                                                 
6
 Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 
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Koniec ohrozenia sa vyhlasuje dvojminútovým stálym tónom sirény bez opakovania, ktorý 

je následne doplnený hovorenou informáciou z hromadných informačných médií. 

Prevádzkyschopnosť sirény je nutné pravidelne kontrolovať. Na území Slovenskej republiky 

pravidelná revízia sirén prebieha každý prvý piatok v mesiaci o 12:00 hodine dvojminútovým 

stálym tónom sirén s doplňujúcou informáciou, že sa jedná o skúšku sirén. [2] 

Na príkaz orgánu ochrany pred povodňami a obce sa začnú realizovať povodňové 

zabezpečovacie a záchranné práce podľa povodňového plánu počas II. a III. stupňa 

povodňovej aktivity.  

Povodňové zabezpečovacie práce: 

 vykonanie hliadkových služieb, 

 odstránenie prekážok, ktoré obmedzujú plynulý odtok vody, 

 ochrana vodného toku pred poškodením vodným prúdom, pred unášanými predmetmi 

vo vodnom toku, 

 odstránenie ľadových krýh (rozrušovanie a nasekávanie ľadu, ľadových zátarás), 

 uskutočnenie provizórneho prietoku zanesených korýt vodného toku, vytvorenie 

umelých prietrží, 

 ochrana hrádzí proti vlnobitiu, priesaku, účinkom erózie, výverom, preliatiu hrádze 

a výstavba provizórnych ciest na tieto účely, 

 ak si to situácia vyžaduje, uskutočnenie mimoriadnej manipulácie na vodných 

stavbách,  

 uzavretie prietrží hrádzi alebo protipovodňových línii, budovanie druhotných 

protipovodňových línií, zriadiť provizórne hradenie na vodných stavbách a objektoch 

situovaných v hrádzi, 

 odvádzanie vôd zo zaplaveného územie, stavieb, objektov, zariadení,  

 zamedziť spätnému vzdutiu vody na vyústeniach kanalizácií do vodného toku 

a na priepustoch pod cestami a železničnými traťami, 

 zamedziť znečisteniu vodného toku nebezpečnými látkami, 

 uskutočňovanie činností povodňových dispečingov, technických štábov 

a predpovednej povodňovej služby, 

 vykonanie mimoriadnych meraní na posúdenie bezpečnosti a stability vodných stavieb  

 vykonanie iných prác na predchádzanie vzniku povodňových škôd na príkaz orgánu 

ochrany pred povodňami. [1] 
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Realizácia povodňových zabezpečovacích prác je za účelom predchádzania vzniku 

povodňových škôd. Vykonávajú sa na stavbách, objektoch alebo zariadeniach, ktoré 

sú umiestnené na vodných tokoch, v inundačnom území a povodňou ohrozenom území 

s cieľom zabezpečenia plynulé prietoku vody bez poškodzovania okolitých stavieb, objektov 

a zariadení a zabezpečenia funkcie ochranných hrádzí a protipovodňových línií. Vlastníci 

stavieb, objektov alebo zariadení, ktorí nie sú zahrnutí v povodňovom pláne, vykonávajú 

povodňové zabezpečovacie práce až po odsúhlasení správcom vodného toku. Povodňové 

zabezpečovacie práce vykonávajú: 

 správca vodohospodársky významného vodného toku a správca drobného toku, 

 Hasičský a záchranný zbor alebo vybrané záchranné zložky integrovaného 

záchranného systému, 

 vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov alebo zariadení na vodnom toku, 

v inundačnom území alebo povodňou ohrozenom území, 

 zhotovitelia stavby, objektu alebo zariadenia na vodnom toku alebo v jeho 

inundačnom území počas výstavby, 

 osoby na príkaz orgánu ochrany pred povodňami a obce. [1] 

Povodňové záchranné práce 

Realizácia povodňových záchranných prác slúži na záchranu životov, zdravia, majetku, 

kultúrneho dedičstva a životného prostredia v období nebezpečenstva povodne, počas 

a po povodni na zaplavenom území. Koordinácia záchranných prác je riadená mestom, 

okresným úradom v sídle kraja podľa osobitných predpisov. Realizácia záchranných prác 

a zásahov je zabezpečovaná a riadená okresným riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru 

alebo krajským riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru do doby, kým neprevezme 

riadenie mesto, okresný úrad alebo okresný úrad so sídlom v sídle kraja. Vykonávajú 

sa od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity do odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.  

Medzi povodňové záchranné práce zákon
7
 vymedzuje nasledovne: 

 hlasná povodňová služba, 

 ochrana a záchrana majetku vrátane predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou, 

zabezpečenie verejného poriadku na území zaplavenom povodňou, 

 odsun nebezpečných látok z územia, ktoré spadá do dosahu záplavy, 

                                                 
7
 Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 
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 výstavba provizórnych mostných objektov alebo lávok, a provizórne sprístupnenie 

oblastí, ktoré sú pôsobením povodne odrezané, 

 ochrana zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej siete, plynu a telekomunikačných 

sietí pred negatívnym vplyvom povodne,  

 evakuácia, 

 odstránenie naplavením z objektov, verejných priestranstiev a komunikácií, 

 dezinfikovanie studní, žúmp, obytných priestorov, ktoré boli zaplavené vodou, odvoz 

a zneškodnenie uhynutých zvierat a odpadov, 

 zabezpečenie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia, 

 výkon iných záchranných prác na príkaz obce alebo orgánu pred povodňami počas 

III. stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz okresného úradu podľa osobitného 

predpisu. [1] 

V prípade ohrozenia obyvateľstva na území mesta vo vymedzenom povodňovom území 

sa musí uskutočniť ich evakuácia. Pod pojmom evakuácia rozumieme odsun ohrozených 

osôb, zvierat a vecí z územia, na ktorom hrozí nebezpečenstvo povodne. [2] Vyhlasuje 

sa pomocou hromadných informačných prostriedkov, kedy prebehne informovanie verejnosti 

o blížiacom sa ohrození a ich nevyhnutnom presunutí do bezpečnej oblasti. Vyhlásená 

evakuácia sa odvoláva v prípade pominutia dôvodu jej vyhlásenia. Vyhlásenie o evakuácii 

obsahuje informácie o opise mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje dané územie, o vymedzení 

územia, na ktorom sa vyhlasuje evakuácia, o evakuačnej trase a dátume a čase kedy evakuácia 

začína a kedy bola vyhlásená. Okrem týchto spomenutých informácii, evakuácia môže ešte 

obsahovať aj časové obmedzenie pobytu v ohrozenom území, spôsob akým bude evakuácia 

vykonaná, rozmiestnenie a činnosti evakuačných zariadení, pokyny týkajúce sa obsahu, 

hmotnosti a označenia batožiny podľa vyhlášky Národnej rady Slovenskej republiky
8
. [8] 

Inundačné územie a územie s retenčným potenciálom 

Inundačné územie je vymedzené od koryta vodného toku až po záplavovú čiaru povodne. 

Územie je určené k zaplaveniu vyliatím vody z koryta. Jednotlivé inundačné územia 

sú evidované správcom vodných tokov a ak je potrebné, navrhnúť zmenu jeho rozsahu. 

Inundačné územie je charakteristické viacerými podmienkami keďže je určené na zaplavenie 

vyliatím vody z koryta, ktoré sa prejavujú zákazmi manipulácie s územím a na území. 

 

                                                 
8
 Vyhláška č. 328/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácií 
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Jednotlivými podmienkami sú: 

 zákaz výstavby bytových budov, 

 zákaz umiestňovať stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré by mohli zhoršiť odtokové 

pomery vody, chod ľadovcov alebo kvalitu vody škodlivými látkami, 

 zákaz umiestňovať materiál a predmety, ktoré by mohli zhoršiť odtokové pomery 

vody, chod ľadovcov, kvalitu vody a v prípade zaplavenia by hrozilo ich odplavenie 

alebo poškodenie, 

 zákaz situovať čerpacie stanice pohonných hmôt, odkaliská, skládky odpadu, 

 zariadenia na spracovanie starých vozidiel a iné stavby, ktorým by hrozilo poškodenie 

a odplavenie, 

 zákaz zriadiť oplotenie, živý plot alebo inú prekážku, ktorá zhorší odtok vody, 

 zákaz ťažiť zeminu, piesok, štrk, nerasty bez povolenia okresného úradu, 

 zákaz vykonávania terénnych úprav, ktoré zhoršia odtokové pomery vody, 

 zákaz obhospodarovania lesných, poľnohospodárskych pozemkov alebo záhrad 

spôsobom zhoršujúcim odtokové pomery vody, 

 zákaz zriaďovania táborov, kempingov a dočasných ubytovaní okrem krátkodobých 

turistických stanovaní. [1] 

Avšak na inundačné územie sa nevzťahujú len zákazy ale aj povolenia a výnimky realizácie 

niektorých stavieb, ktoré súvisia s priaznivým vplyvom na odtokové pomery vody, napríklad: 

 preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, 

 povolenie vodných stavieb okrem odkalísk, 

 stavby na odber alebo vypúšťanie povrchovej vody, 

 vodné elektrárne, 

 stanice na meranie meteorologických a hydrologických prvkov, 

 dopravné stavby, objekty, zariadenia, stožiare diaľkových a miestnych rozvodov 

elektriny, telekomunikačné stožiare, dočasné stavy, objekty alebo zariadenia, ktoré 

nesmú zhoršiť odtokové pomery vody, chod ľadu a nezhoršujú kvalitu vody. [1] 

Retenčné územie je záplavové územie určené na sploštenie povodňovej vlny. Na retenčnom 

území sú zakázané stavby a činnosti, ktoré sú uvedené vyššie v zakázaných činnostiach 

na inundačnom území. [1] 
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1.1.4   Riadenia a organizácia ochrany pred povodňami 

V diplomovej práci je rozobraná problematika povodňovej situácie v meste Považská 

Bystrica. Z tohto dôvodu je potrebné venovať pozornosť vykonávaniu opatrení na ochranu 

pred povodňami, ktoré mesto zabezpečuje a vykonáva na jeho území. Mesto pri vzniku 

pravdepodobnostného výskytu povodne spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami 

s okresným úradom, s riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, so správcom vodných 

tokov v katastrálnom území mesta. Jednotlivé opatrenia a činnosti na ochranu 

pred povodňami realizuje obec/mesto v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku 

ochrany pred povodňami v oblastiach prevencie povodne, počas povodňovej situácie 

a po povodni: 

 preventívne opatrenia: 

o  dohliada na činnosti osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami, 

o  spolupracuje na spracovaní, prehodnotení a aktualizovaní predbežného 

hodnotenia povodňového rizika a plánov manažmentu povodňového rizika 

so správcom vodohospodárskych vodných tokov a poverenými osobami, 

o  spolupracuje pri výkone preventívnych opatrení (spomalenie odtoku vody 

z povodia do vodných tokov, zvyšovanie retenčnej schopnosti povodia, 

podpora prirodzenej akumulácie vody vo vhodných lokalitách, zmenšovanie 

maximálneho prietoku povodne, ochrana intravilánu pred zaplavením 

povrchovým odtokom) s vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi, 

o spracováva povodňový plán zabezpečovacích prác v prípade ak má drobný 

vodný tok alebo jeho ucelený úsek v nájme alebo vo výpožičke a tento 

predkladá na schválenie okresnému úradu, 

o vypracováva povodňový plán záchranných prác mesta, v ktorom sú zahrnuté 

aj povodňové plány záchranných prác právnických a fyzických osôb, ktoré 

sú povinné ich vypracovať na základe všeobecne záväzným nariadením mesta, 

o  pravidelná aktualizácia povodňových plánov, 

o  zriaďuje povodňovú komisiu obce a vypracováva jej štatút,  

o  zaisťuje a spisuje pracovné sily a prostriedky, ktoré majú byť 

použité pri ochrane pred povodňami a zodpovedá za ich riadne uskladnenie 

a udržovanie 

o  informuje o termíne povodňovej prehliadky zúčastneným osobám a osobám, 

ktorých sa povodňová prehliadka týka, zvlášť vlastníkom, správcom alebo 



19 

 

užívateľom stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré križujú vodný tok alebo 

sú situované na vodnom toku, v inundačnom území, v území ohraničenom 

povodňovou čiarou, 

o  spolupracuje pri výkone povodňových prehliadok na vodných tokoch 

v katastrálnom území mesta, [1] 

 opatrenia počas povodňovej situácie: 

o  vyhlasuje a odvoláva II. a III. stupeň povodňovej aktivity na návrh správcu 

vodohospodárskych vodných tokoch alebo z vlastného podnetu a informuje 

okresný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému 

alebo Hasičský a záchranný zbor, správcu vodohospodárskych vodných tokov 

a vodohospodársky ústav, 

o  upozorňuje na nebezpečenstvo povodne mesta smerom po prúde vodného 

toku,  

o aktivizuje hliadkovú službu v prípade III. stupňa povodňovej aktivity 

a v prípade mimoriadnej situácie, 

o  dohliada na to aby vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov 

a zariadení na katastrálnom území obce ohrozené povodňou vykonali 

protipovodňové opatrenia podľa povodňového plánu záchranných prác,  

o vyžaduje osobnú výpomoc od fyzických osôb na plnenie úloh pri ochrane 

pred povodňami, ktoré sú povinné ju poskytnúť, pokiaľ nejde o fyzickú osobu, 

ktorá je preukázateľne oslobodená od osobných úkonov, ktoré sú spresnené 

zákonom
9
 ako: 

 osoby telesne alebo duševné postihnuté, 

 osoby mladšie ako 18 rokov staršie ako 60 rokov, 

 tehotné ženy a osoby, ktoré sa starajú o deti do 15 rokov veku, 

 osoby, ktoré vykonávajú štátnu službu profesionálneho vojaka 

ozbrojených síl Slovenskej republiky, mimoriadnu službu 

a alternatívnu službu, ako aj príslušníci Policajného zboru, Slovenskej 

informačnej služby a Zboru väzenskej a justične stráže, 

ak by vykonaním osobitných úkonov bol ohrozený výkon 

ich služobných povinností, 

                                                 
9
 Zákon č. 42/1994 o civilnej obrane v znení neskorších predpisov 
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 osoby používajúce exteritorialitu podľa medzinárodného práva a osoby 

patriace k cudzím diplomatickým misiám, k cudzím konzulárnym 

úradom, k orgánom cudzích štátov alebo k medzinárodným orgánom 

s podmienkou, že tieto úrady alebo orgány pôsobia na území 

Slovenskej republiky so súhlasom príslušných orgánov a nejde 

o občanov Slovenskej republiky, 

 ostatní cudzinci v rozsahu, ktorý vyplýva z medzinárodných zmlúv 

alebo z medzinárodného práva. [2] 

o  nariaďuje osobe plniť povinnosť poskytnutia vecného plnenia na zvládnutie 

úloh počas povodňovej situácie, 

o  predkladá priebežné správy o povodňovej situácii okresnému úradu v prípade 

dosiahnutia III. stupňa povodňovej aktivity alebo v prípade vzniku 

mimoriadnej udalosti,  

o  operatívne riešenie problémov, ktoré sa vyskytli pri realizácii jednotlivých 

opatrení slúžiacich na ochranu pred povodňami, [1] 

 opatrenia po povodni: 

o  znovu obnovuje základné podmienky pre život ľudí, pre hospodársku činnosť 

na území, ktoré zasiahla povodeň, 

o  zhodnotí povodňové škody vzniknuté na majetku obce a osôb nachádzajúce 

sa v katastrálnom území mesta, 

o  predkladá okresnému úradu súhrnnú správu o priebehu a následkoch povodne 

a o vykonaných opatreniach, ktorú je mesto povinné spracovať. [1] 

 

Okrem vyššie uvedených opatrení pre mesto v rámci preneseného výkonu pôsobnosti štátnej 

správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku vyplývajú nasledujúce činnosti: 

 poskytuje územnoplánovaciu dokumentáciu a informácie potrebné na vypracovanie, 

prehodnotenie, aktualizáciu mapy povodňového rizika a tiež aj ne predbežné 

hodnotenie povodňového rizika správcovi vodohospodárskeho vodného toku alebo 

poverenej osobe, 

 dohliada a reguluje územné plánovanie a povoľovanie stavieb pomocou regulatív, 

priestorového usporiadania a funkčného využitia územia obce,  
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 zariadi vyznačenie záplavových čiar z máp povodňového ohrozenia do územného 

plánu obce, ak obec nemá spracovaný územný plán obce, využíva mapy povodňového 

ohrozenia v činnosti stavebného úradu, 

 vyžaduje od správcu vodohospodárskeho vodného toku o vypracovania návrhu alebo 

zmene rozsahu inundačného územia na obstaranie územného plánu obce a obec 

po určení rozsahu inundačného územia odovzdá dokumentáciu orgánom územného 

plánovania,  

 vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak hrozí bezprostredne ohrozenie životov, 

zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou, 

následne informuje o situácii okresný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného 

záchranného systému, alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, 

správcu vodohospodárskeho vodného toku a vodohospodársky ústav, 

 zabezpečuje potrebné sily a prostriedky, vybavenie obecného hasičského zboru 

a výstroje na výkon povodňových záchranných prác, 

 poskytuje obyvateľom obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi 

spôsobenou povodňovou situáciou. [1] 
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1.2   Povodňová problematika v Škótsku 

Škótsko sa zaoberá riešením povodňovej problematiky iným spôsobom ako Slovenská 

republika. Škótsko predstavilo udržateľnejší prístup k manažmentu povodňových rizík, 

ktorého podstatou je proces hodnotenia a plánovania budúceho rozvoja krajiny s ohľadom 

na klimatické podmienky. Tento prístup je efektívnejší aj z hľadiska možnosti efektívnejšieho 

plánovania protipovodňových opatrení strategického významu, taktiež kvalitnejšie 

predpovede vzniku a rozsahu povodne. Z tohto dôvodu je v práci uvedené riešenie 

protipovodňových opatrení v Škótsku. 

NFRA (National Flood Risk Assessment) znamená národné hodnotenie povodňových rizík, 

ktoré predstavuje prvý krok nového prístupu k manažmentu povodňových rizík. Podstatou 

je pochopenie príčin a dôsledkov povodne, prispôsobenie sa zmene klímy, zabezpečenie 

ohrozených záujmov prostredníctvom analýz a plánovania investícií do činností najviac 

potrebných. Pravdepodobnosť a sila povodne sa chápe v súvislosti dopadu na ľudí, 

ekonomiku a životné prostredie. [3] 

Systém manažmentu povodňových rizík sa nesie v troch slovíčkach: vyvarujte sa, ochráňte 

sa, pripravte sa. Tento prístup predvída budúce povodňové riziko efektívnejšie s dlhodobým 

a udržateľným rozvojom. NFRA spočíva v komplexnej analýze informácií o zdrojoch 

a dopadoch povodní v Škótsku. Tieto informácie používa SEPA (Scottish Environment 

Protection Agency) - Škótska agentúra pre ochranu životného prostredia a zodpovedné 

orgány, za účelom najlepšieho naplnenia povinností pri záplavách. To má pozitívny vplyv 

na znižovanie povodňových škôd. SEPA taktiež poskytuje cenné informácie pre plánovanie 

na využitie pôdy, povrchovej vody a riadenie plánov povodí, poskytuje poradenstvo 

o povodňových rizikách širokej verejnosti. [3] 

SEPA stanovila ciele na zníženie rizík a identifikovanie najlepšej kombinácie opatrení 

na dosiahnutie vytýčeného cieľa. Prvý cyklus plánov manažmentu povodňových rizík bude 

prebiehať 2015-2021. [3] 
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Na informovanie verejnosti o povodňovej situácií na danom území slúžia povodňové 

výstražné symboly. Používajú sa aj za účelom informovania verejnosti o tom, aké kroky 

by mala uskutočniť aby ochránila seba a svoj majetok pred povodňami.  

Tabuľka 1 Povodňové symboly v Škótsku [4] 

Správa 
Predpokladaný čas 

vzniku záplavy? 

Čo to znamená a čo 

treba podniknúť: 
Záznamy 

 

24 hodín pred 

očakávanou záplavou. 

Záplava je možná. 

Nutné je zostať v strehu 

a v pohotovosti, prípadne 

uskutočniť včasné prípravy 

na možné záplavy. 

Všeobecne 9:00 – 

17:00 celý týždeň, 

avšak ak to situácia 

vyžaduje aj mimo 

tieto hodiny. 

 

3 – 6 hodín pre 

očakávanou záplavou. 

Záplava hrozí. 

Je nevyhnutný okamžitý 

zásah a prijať opatrenia na 

ochranu seba a svojho 

majetku. 

24 hodín denne 

 

Vždy pri očakávaných 

ťažkých záplavách 

s významným ohrození

m života, zničením 

miestnych komunít. 

Záplava hrozí. 

Predstavuje riziko pre 

život, riziko značného 

narušenia základných 

služieb. Je nevyhnutné sa 

pripraviť na evakuáciu 

a spolupracovať so 

záchrannými službami. 

24 hodín denne 

 

No longer in force messages 

(Správy už nie sú v platnosti) 

Varovania 

a upozornenia už nie sú 

v platnosti. 

Žiadne ďalšie záplavy sa 

neočakávajú. Môže sa 

začať upratovací proces. 

24 hodín denne 
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2  VODSTVO NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Slovenská republika je situovaná vo vnútrozemí Európy, preto sa zaraďuje do pevninského 

podnebia, ktoré je charakterizujúce veľkou amplitúdou v dennom a ročnom chode teploty. 

V letnom období sa počasie vyznačuje teplými dlhými dňami a v zimnom období sú dni 

studené. Počasie býva skôr slnečné a miestami sa vyskytuje oblačnosť. Dosť často 

je poveternostná klíma sprevádzaná výdatnými dažďami a letnými prehánkovými zrážkami. 

[9] 

Na území Slovenskej republiky je situovaná rozvodnica Čierneho a Baltského mora.  

Slovensko je ako keby strecha Európy, ktorá spôsobuje odtok atmosférických zrážok 

z územia. Základnou úlohou vodohospodárskych podnikov je regulovať vodohospodársku 

situáciu, ktorá spočíva v zadržiavaní vody v území a hromadiť ju v období jej nadbytku 

pre obdobie jej nedostatku v území. [9] 

Vodstvo na Slovensku sa delí na čiastkové povodia Dunaja (úmorie Čierneho mora) a Visly 

(úmorie Baltského mora). Obrázok 6 Jednotlivé čiastkové povodia sa nachádzajú na území 

s charakteristickými hydrogeologickými pomermi, typmi zvodnenia a obehom podzemných 

vôd. Zákonom
10

 je čiastkové povodie definované ako časť územia správneho povodia, 

z ktorého povrchový odtok vteká prostredníctvom vodných tokov do určitého profilu vodného 

toku: 

 Správne územné povodie Visly: 

o čiastkové povodie Dunajca a Popradu. 

 Správne územné povodia  Dunaja: 

o čiastkové povodie Dunaja, 

o čiastkové povodie Moravy, 

o čiastkové povodie Váhu, 

o čiastkové povodie Hrona, 

o čiastkové povodie Ipľa, 

o čiastkové povodie Slanej, 

o čiastkové povodie Bodrogu, 

o čiastkové povodie Hornádu, 

o čiastkové povodie Bodvy. [11] 

                                                 
10

 Zákon č. 364/2004 o vodách (vodný zákon) 
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Obrázok 6 Čiastkové povodia na území Slovenskej republiky [12] 

Dohľad nad príslušným vodstvom vykonáva Slovenský vodohospodárky podnik, ktorý 

zaraďujeme medzi strategicky dôležité štátne podniky v oblasti realizácii činností v prospech 

verejných záujmov, ako je napríklad ochrana pred povodňami, tvorba plavebných podmienok, 

kontrola kvality a kvantity vodných tokov a podzemných vôd.  

Pod kompetencie Slovenského vodohospodárskeho podniku spadajú jednotlivé čiastkové 

povodia. Jednotlivé odštepné závody v mestách majú pod sebou jednotlivé správy vodných 

tokov, ktoré majú v kompetencií príslušné pretekajúce vodné toky. Pre lepšiu vizualizáciu 

je na obrázku nižšie uvedená organizačná štruktúra  Slovenského vodohospodárskeho 

podniku v územnej pôsobnosti Slovenskej republiky. Obrázok 7 [9] 

 



26 

 

 

Obrázok 7 Organizačná štruktúra Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. [13]  

Slovenský vodohospodársky podnik pôsobí na celom území Slovenska v rozdelení do štyroch 

odštepných závodov. Obrázok 8 Spravujú plochu povodí v rozlohe 49 015 km
2
, ktorú 

predstavujú vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí, 

kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km.  

Odštepné závody sa vzhľadom na rozsiahlosť územia Slovenskej republiky delia do štyroch 

územných celkov, ktoré spadajú pod pôsobnosť centrálnych miest v rozdelených príslušných 

územiach: Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica, Košice. 

 

Obrázok 8 Odštepné závody Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. [14] 
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3  MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA 

Mesto Považská Bystrica sa nachádza v severnej časti Slovenskej republiky, neďaleko mesta 

Žilina. Obrázok 9 V okolí mesta sa nachádzajú Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Javorníky. 

Manínska a Kostolecká tiesňava. Môže sa pýšiť vrchom Veľký Manín (891 m). Okrajom 

mesta preteká rieka Váh, do ktorej sa vlieva vodný tok Domanižanka pretekajúci skrz mesto 

Považská Bystrica. 

 

Obrázok 9 Vyznačenie mesta Považská Bystrica na mape Slovenskej republiky [15] 

Mesto Považská Bystrica plní kompetencie a realizuje ochranu pred povodňami v rámci 

pôsobností vyplývajúcich zo zákona.
11

 Mesto v prípade realizácie povodňovej situácie 

je povinné uskutočniť preventívne opatrenia k zabráneniu, resp. k minimalizovaniu 

povodňových škôd. Spracováva povodňový plán záchranných prác, zabezpečuje pracovné sily 

a prostriedky určené na ochranu pred povodňami. Dôležitú úlohu zohráva aj vykonávanie 

dozoru nad dodržiavaním jednotlivých opatrení  v rámci územnej pôsobnosti mesta. [7] 

V predchádzajúcej kapitole sú spomenuté odštepné závody Slovenského vodohospodárskeho 

podniku. Považská Bystrica spadá pod odštepný závod Piešťany, ktorý má rozčlenené územné 

pôsobenie do jednotlivých správ povodí, ktoré sa na danom území nachádzajú. Obrázok 10 

 

 

 

                                                 
11

 Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 
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Konkrétne sa jedná o správy povodí: 

 Správa horného Váhu Ružomberok, 

 Správa stredného Váhu I Púchov,  

 Správa stredného Váhu II Piešťany,  

 Správa dolného Váhu Šaľa,  

 Správa hornej Nitry Topoľčany,  

 Správa dolnej Nitry Nitra. 

 

Vzhľadom na polohu spadá mesto Považská Bystrica pod pôsobnosť správneho povodia 

stredného Váhu I Púchov. 

     Obrázok 10 Správy povodí v odštepnom závode Piešťany  [16] 
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Na nižšie uvedenom obrázku môžeme vidieť vodné toky Váh, Pružinka a Domanižanka, ktoré 

lemujú mesto Považská Bystrica. Obrázok 11 Vodný tok Pružinka v prípade vyliatia vody 

z koryta neohrozuje mesto Považská Bystrica. Z tohto dôvodu je práca zameraná na dva 

vodné toky, a to na vodný tok Domanižanka a Váh. 

 

Obrázok 11 Povodie stredného Váhu I [17] 
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3.1  Vodný tok Váh 

Významným vodným tokom, ktorý preteká cez mesto Považská Bystrica je Váh. Váh 

je regulovaný pomocou kaskádovitého členenia vodných diel na jeho toku. Rieka Váh 

je významnou a najdlhšou riekou na Slovensku, ktorej dĺžka je 403 km. Jej okolie a vlastnosti 

ponúkajú výborné podmienky pre vodné športy, splavovanie, vodnú rekreáciu a môžeme 

ju považovať za atrakciu pre turistov. Vodný tok Váh vzniká sútokom Čierneho a Bieleho 

Váhu. Z Tatier prúdi až na juh Slovenska a vlieva sa do Dunaja. [18] 

Na obrázku môžeme vidieť znázornenie vodného toku Váh na území Slovenska 

s vyznačenými vodnými dielami a elektrárňami na vodnom koryte. Obrázok 12 

 

Obrázok 12 Situovanie vodných diel a vodných elektrární na vodnom toku Váh, Orava, Dunaj [12] 
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Vodný tok Váh v minulosti zapríčinil mnoho záplavových situácií a preto sa na jeho toku 

vybudovala Vážska kaskáda z vodných elektrární a vodných diel. Vážska kaskáda predstavuje 

systém 22 elektrární a nádrží, ktoré umožňujú reguláciu vodnej hladiny v koryte. 

Mesto Považská Bystrica sa nachádza medzi vodným dielom Nosice a vodným dielom 

Hričov. Obrázok 13  

Vodná elektráreň Mikšová a vodná elektráreň Považská Bystrica sú prietokové priehrady, 

ktoré nezadržiavajú alebo neregulujú množstvo vody v koryte. Z tohto dôvodu sa v práci 

spomínajú len vodné nádrže Hričov a Nosice, ktoré túto možnosť regulácie vodného toku 

majú. 

 

Obrázok 13 Vodná nádrž Hričov a Nosice/Nimnica [19] 
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3.1.1  Vodná nádrž Hričov 

Vodná nádrž Hričov predstavuje spolu s vodným dielom Žilina najvyšší stupeň Vážskej 

kaskády. Obrázok 14 Do nádrže ústia aj toky Kysuca a Rajčianka, ktoré zanášajú nečistotami 

vodné dielo hlavne pri zvýšených prítokoch, čo spôsobuje obmedzenie akumulačných 

schopností nádrže a špičkovú prevádzku vodnej elektrárne. [20] 

 

Obrázok 14 Vodná nádrž Hričov [21] 

Každá vodná nádrž sa vyznačuje vlastnými rozmermi a parametrami. Nasledujúca tabuľka 

Tabuľka 2 poukazuje na jednotlivé parametre vodnej nádrže Hričov. V prípade záujmu sa 

v prílohe nachádzajú doplňujúce parametre vodnej nádrže Hričov Príloha 1 a taktiež aj 

znázornenie stavby vodnej nádrže Príloha 2 

Tabuľka 2 Parametre vodnej nádrže Hričov [22] 

Parametre vodnej nádrže Hričov 

Stály objem 2 073 mil. m
3
 

Plocha 90 ha 

Hladina 323 m.n.m. 

Zásobný objem 6 394 mil.m
3
 

Plocha 253 ha 

Hladina 326,5 m.n.m. 

Retenčný objem (stály + zásobný) 8 467 mil. m
3
 

Hladina 326,5 m.n.m 
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3.1.2  Vodná nádrž Nosice/Nimnica 

Často krát prezývaná ako vodná nádrž Nimnica alebo priehrada Mládeže je v poradí ôsmou 

priehradou na Váhu. Obrázok 15  

Účelom je energické využitie prietokov Váhu, odstránenie problémov s povodňami, 

umožnenie odberov vody. Zmyslom vybudovania vodných diel na Váhu v rokoch 1950 – 

1957 bolo zvýšiť priemyselné povedomie krajiny a výrobu elektrickej energie v ich okolí. 

Prvý projekt Vážskej kaskády bol venovaný výstavbe a budovaní Váhu v smere od Žiliny 

pre plavebné účely. Ďalší projekt na realizáciu výroby elektrickej energie a rozvoja dopravy 

sa plánoval až v čase spriemyselnenia. Priehrada ponúka širokú paletu využitia voľného času 

hlavne v letnom období, ako je napríklad kúpanie, rybolov, plachtenie, člnkovanie 

a vychádzky po náučnom chodníku popri priehrade. [23] 

V začiatkoch výstavby priehrady sa v roku 1992 podarilo nečakane objaviť minerálny prameň 

s priaznivými účinkami na liečenie dýchacích a zažívacích ústrojov. Dodnes sa využíva na 

kúpeľné účely v minerálnej perle Slovenska – kúpele Nimnica. [23] 

 

Obrázok 15 Vodná nádrž Nosice/Nimnica [24] 

Vodná nádrž Nosice slúži na reguláciu prietoku vody za účelom regulácie vodnej hladiny 

vo vodnom toku a tiež aj na výrobu elektrickej energie. Výpustné zariadenie nádrže pri plnom 

otvorení dokáže za predpokladu veľkých vôd odchod štrku. Má zriadených 5 spodných 

výpustov o rozmeroch 4,8 x 14 m. 

Priehrada umožňuje pri plnom otvorení previesť katastrofálne prietoky do 3 000 m
3
/s. Vďaka 

tomuto  možnému prietoku sa v roku 1960 podarilo Nosickej spolu s Oravskou nádržou 

zabrániť katastrofálnym škodám. [25] 



34 

 

Jednotlivé parametre vodnej nádrže Nosice sú v nižšie uvedenej tabuľke Tabuľka 3 avšak 

v prílohe Príloha 3 sa nachádzajú doplňujúce údaje o vodnej nádrž Nosice a obrázok, ktorý 

znázorňuje stavbu vodnej nádrže Nosice Príloha 4. 

Tabuľka 3 Parametre vodnej nádrže Nosice/Nimnica [22] 

Parametre vodnej nádrže Nosice/Nimnica 

Stály objem 12 mil. m
3
 

Plocha 370 ha 

Hladina 275 m. n. m 

Zásobný objem 24 mil. m
3
 

Plocha 570 ha 

Hladina 280 m. n. m. 

Retenčný objem (stály + zásobný) 36 mil. m
3
 

Hladina 280 m. n. m. 

Kvalita a bezpečnosť vodných stavieb sa zaisťuje odborným technicko-bezpečnostným 

dohľadom Vodohospodárska výstavba (štátny podnik).  Je to špecializovaná činnosť, ktorá 

je orientovaná na zistenie technického stavu vodnej stavby. Technická závada na vodnej 

stavbe by mohla viesť k škodám spôsobených na príslušnom území, budovách, zariadeniach 

a životoch ľudí uvoľnením vody z priehrady. Technicko-bezpečnostný dohľad pozostáva 

z pozorovania a merania deformácií vodných stavieb, sledovaním priesaku vôd, hodnotením 

nadobudnutých výsledkov a návrhov opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Tento 

proces zisťovania bezpečnosti vodnej stavby je koordinovaný právnymi predpismi, ktoré 

určujú postupy od prípravy projektu, cez výstavbu a zabudovanie meracích zariadení, 

až po zhodnotenie meraní vrátane meraní počas dlhodobej prevádzky vodnej stavby. [26] 

Taktiež je spracovaný systém na hodnotenie rizika, ktoré predstavujú jednotlivé vodné stavby 

pre svoje okolie. Na základe priradeného stupňa kategórie rizika sa odvíjajú povinnosti 

stavebníkov a prevádzkovateľov. Stupne kategórie rizika sa odvíjajú na základe výsledkov 

z bodového systému, v ktorom je braný do úvahy význam a nebezpečenstvo vzniku poruchy 

na vodnej stavbe, riziko ohrozenia na ľudských životoch a škôd na majetku v území. [26] 

Kategorizácia vodných stavieb sa určuje bodovým systémom, ktorý je uvedený vo vyhláške 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 458/2005 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu 
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nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru. Bodový systém 

vyjadruje faktor rizika (F), ktorý je určený podrobnou špecifikáciou jednotlivých zložiek 

faktory rizika a objektívnym hodnotením škôd. Faktor rizika je daný súčtom. 

Jednotlivé zložky faktora rizika F: 

o ohrozenie obyvateľstva na dolnom toku v dosahu prielomovej vlny, 

o priame škody na vlastnej vodnej stavbe, 

o priame škody na majetkoch v dosahu prielomovej vlny, 

o  nepriame škody 

o  strata úžitkov z prevádzky vodnej stavby. [27] 

 

V prílohách Príloha 1, Príloha 3 je uvedené, že vodné nádrže Hričov a Nosice/Nimnica 

spadajú do I. kategórie ohrozenia. Vodné stavby zaradené do I. kategórie predstavujú 

pre svoje okolie najväčšiu hrozbu. Zaradenie vodnej stavby do príslušných kategórií 

má na starosti Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Uskutoční 

tak na základe posúdenia poverenej štátnej organizácie na výkon odborného technicko-

bezpečnostného dohľadu – Vodohospodárska výstavba š. p.. Zodpovednosť za vykonanie 

techniko-bezpečnostného dohľadu zodpovedá vlastník a stavebník vodnej stavby. To znamená 

že plne zodpovedá za vzniknutú škodu na vodnej stavbe. Poverená organizácia má za úlohu 

zistiť stav vodnej stavby a predložiť vlastníkovi argumenty a odporúčania na nápravu 

nájdených nedostatkov. V prípade, že vlastník tak neuskutoční, má orgán štátnej vodnej 

správy kompetenciu nariadiť mu rozhodnutím splnenie potrebných opatrení. [26] 

Bezpečnosť vodných stavieb je ustanovená: 

 zákonom č. 7/2010 Z. z. o vodách, 

 vyhláškou č. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného 

technicko-bezpečnostného dohľadu a dozoru. [26] 
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3.2  Vodný tok Domanižanka 

Domanižanka je menší tok podhorského charakteru, ktorý pramení v Domanižanskej kotline 

v nadmorskej výške približne 487 m. n. m. Domanižanka je ľavostranným prítokom Váhu. 

Jej dĺžka je 19,4 km. Celková plocha povodia v profile Považská Bystrica je 100,66 km
2
 

a v profile Prečín je 74,05 km
2
. Jej tok sa kľukatí spoza obce Domaniža, preteká cez Súľovské 

skaly do Súľovskej kotliny do obce Prečín a odtiaľ znovu cez Súľovské skaly do Považského 

podolia a cez mesto Považská Bystrica severozápadným smerom k Váhu. Touto cestou 

sa do Domanižanky vlievajú menšie potoky, ktoré pramenia v Súľovských skalách. 

Z celkovej dĺžky 19,4 km približne 4 km preteká vodný tok priamo cez územie mesta 

Považská Bystrica. [28]  

Domanižanka preteká intravilánom Považskej Bystrice a predstavuje zdroj potenciálneho 

ohrozenia obyvateľstva, životného prostredia, infraštruktúry a ekonomických aktivít 

pri výskyte mimoriadnych povodní.Príloha 5 

Koryto Domanižanky sa vyznačuje pomerne pravidelným upraveným priečnym profilom – 

v hornej, strednej a v dolnej časti lichobežníkovým a v dolnej časti pretekajúcej centrom 

mesta obdĺžnikovým. [29] 

Odtokové pomery Domanižanky sa vyznačujú kolísavosťou prietokov, ktorú spôsobujú 

zvýšené zrážky alebo topenie ľadovcov a snehu. Často sa vodný tok dostáva do takej 

kolísavosti, kedy v koryte vodného toku preteká malé množstvo vody, čo spôsobuje 

znehodnotenie kvality prietoku zarastaním vodného koryta. Pomerne veľkým pričinením 

je aj odber vody do odchovných rybníkov. Odbery vykonáva Rada Slovenského rybárskeho 

zväzu Žilina, ktorý v rybníkoch prevádzkuje chov rybárskej násady. Takéto zásahy 

nepriaznivo pôsobia na vodný režim toku a ekologickú kvalitu toku. Je nutné, aby sa hladina 

toku nedostávala pod limit, ktorý je vyznačený na nižšie uvedenom obrázku ako Q355 (0,400 

m
3
.s

-1
) Obrázok 16. Tento limit súhlasí aj s implementáciou európskej Rámcovej smernice 

o vode 60/2000/EC, ktorej stanoveným cieľom je dosiahnutie ekologického zlepšenia 

súčasného stavu upravených tokov. [28] 
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Obrázok 16 Znázornenie limitu Q355 (0,400 m
3
.s

-1
) v rokoch 1994 – 2006 [28] 

Kedysi totiž úprava koryta spočívala v trende „tvrdých inžinierskych úprav“, ktorých cieľom 

bolo napriamenie a spevnenie dna a bočných strán vodného toku na kapacitu Q100, čo bolo 

často predimenzované. Takáto úprava pozmenila charakter vodných útvarov a spôsobila 

zhoršenie ekologického stavu. Úprava koryta zmenila prirodzený charakter toku – fixovanie 

polohy koryta zastavilo horizontálny i vertikálny morfologický vývoj toku. Upravenie koryta 

na jednotný tvar malo za následok, narušenie prirodzenej členitosti toku, zrušenie plytších 

a hlbších oblastí, zanášanie koryta jemnozrnnými sedimentmi splachom z horných častí 

povodia z neupraveného úseku. Jednotlivé nánosy sa postupom času zväčšovali a momentálne 

pôsobia ako malé ostrovy, ktoré sú zarastené a stabilizované vegetáciou, čím je zhoršený 

prietok vody v koryte. Tok je tiež na troch miestach značne napriamený, čo vplyvom teplého 

počasia, prehrievaním vody v toku, a nízkou hladinou spôsobuje zarastanie dna. [28] 

 

Priemerné mesačné prietoky vodného toku Domanižanka za obdobie 2003 – 2012 sú uvedené 

v prílohe Príloha 6. Jednotlivé údaje poskytol na základe žiadosti Slovenský 

hydrometeorologický ústav. 
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Na vodnom toku Domanižanka  sú stanovené prietoky Qn, ktoré sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke. Tabuľka 4 

Tabuľka 4 Stanovené prietoky na vodnom toku Domanižanka [29] 

Stanica SHMÚ 

Maximálne prietoky dosiahnuté priemerne raz za N rokov, 

Qn (m
3
.s

-1
) 

N = 1 5 10 20 50 100 1000 

Prečín 5 17 20 24 31 34 55 

Považská Bystrica 5,5 19 23 27 34 38 60 

Na vodnom toku Domanižanka sú zaznamenané 2 obdobia, kedy kulminovala najväčšia 

povodňová vlna. Jedná sa o roky: 

 1966 – kulminácia vody v stanici Považská Bystrica s maximálnym prietokom 45,6 

m
3
.s

-1
 

 1997 – kulminácia vody v stanici Považská Bystrica s prietokom 19,4 m
3
.s-

1
. [29] 

Čo sa týka koryta vodného toku Domanižanka, ktoré vedie cez stred mesta, je dobre 

zabezpečené v prípade povodňovej situácie. Výstavba koryta je obdĺžnikového tvaru a pevnej 

konštrukcie, ktorá bola postavená za úmyslom udržania vody v koryte pri prietoku Q100 

Obrázok 17. 

 

Obrázok 17 Súčasný stav koryta Domanižanky v centre mesta [29] 

Rizikové lokality sú v obytných miestach, ktoré sú v depresných priestoroch v závislosti 

na výške koryta vodného toku. Niektoré obytné miesta, kde sú vystavané obytné oblasti 

sa pri vodnom toku nachádzajú pod hranicou koruny vodného toku. To znamená, že obytné 
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zóny sa nachádzajú v depresnej ploche, čo bude mať za následok v prípade vyliatia vody 

z koryta zatopenie obytných priestorov. Príkladom je aj nižšie uvedený obrázok Obrázok 18, 

ktorý poukazuje na možné vyliatie vody z koryta a tým pádom je ohrozená časť sídliska 

Lány. [29] 

 

Obrázok 18 Rizikové miesta vybreženia vody z koryta [29] 

Z povodňových máp je zrejmé, že vybreženie vody v koryta môže nastať už aj pri nižších 

prietokoch ako je Q100. Situáciu zhoršuje aj fakt, že na celom úseku prúdenia vody 

sú vystavané lávky a mosty, ktoré tvoria prekážky vodnému prúdu možnou tvorbou „zátky“ 

z unášaných predmetov, čo môže spôsobiť spätné vzdutie vody. Na toku Domanižanka 

sa nachádza množstvo objektov, ktoré môžu ovplyvniť tok vody v koryte. V koryte 

Domanižanky sa nachádzajú stupne (8), ktoré slúžia na stabilizáciu pozdĺžneho sklonu toku, 

cestné mosty (5), železničný most (1) a lávky (9) pre peší prechod obyvateľov. Tieto 

prekážky na vodnom toku môžu významne ovplyvniť odtok vody tým, že sa zníži 

ich priechodnosť a zabraňujú vode v prúdení. [29] 

Čo sa týka vybudovaným stupňov v koryte vodného toku, ide o pozitívne riešenie splavu 

vodnej hladiny. V prípade zvýšenia vodnej hladiny spôsobujú spomalenie vodného toku 

a akumuláciu vody. Okrem tejto vlastnosti sú stupne významné aj z hľadiska kvality vodného 

toku. Vďaka ním sa pod splavmi vytvárajú prirodzené jazierka už aj pri zníženom prietoku, 

ktoré majú kladný vplyv na vodný ekosystém. V spáde splavu sa vytvára „valec“, v ktorom 

vzniká vzduchovo-vodná zmes okysličujúca a prečisťujúca vodu v koryte.  

 

Zátopové oblasti na vodnom toku Domanižanka pri prietoku Q100 a Q300 sú znázornené 

v prílohe. Príloha 7 
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Na obrázku Obrázok 19 sú oranžové značky znázorňujúce umiestnené stupne a červené 

značky znázorňujú mosty, ktoré sú  koryte vodného toku. [29] 

 

Obrázok 19 Znázornenie lávok, mostov a stupňov na toku Domanižanka [29] 

Vybudované mosty na vodnom toku môžu spôsobiť spätné vzdutie vody vplyvom vytvorenia 

zátarás nánosmi vodou unášaných predmetov. Kritickým mostom je prvý most, cez ktorý 

zvýšená vodná hladina unáša predmety – most na sídlisku SNP. Unášané predmety 

sa zachytávajú o most, čím sa znižuje prietočnosť vody v koryte, čo môže vyústiť až v spätné 

vzdutie vody.  

 

S vodným tokom Domanižanka súvisia aj vodné toky Moštenník a Kvášovka. Tieto 2 vodné 

toky sa vlievajú do vodného toku Domanižanka a v prípade vyliatia vody z koryta, tiež 

ohrozujú určité územie mesta. Z tohto dôvodu sú uvedené nižšie ako potenciálne rizikové 

miesta: 

 vodný tok Domanižanka: most na sídlisku SNP pri vstupe do Považskej Bystrice 

zo smeru Rajec je prvým mostom, ktorý zachytáva prúdom unášané predmety, tým 

pádom veľmi ľahko môže vzniknúť situácia spätného vzdutia vody do okolia, 

čo spôsobí zaplavenie obytných budov Príloha 8, 
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 vodný tok Domanižanka: železničný most v mieste, kde sa vodný tok Domanižanka 

vlieva do Váhu je nevyhovujúci z hľadiska zníženej konštrukcie voči predošlému 

mostu, za zmienku stojí aj fakt, že sídlisko situované v týchto miestach sa nachádza 

v depresnom území voči korune vodného toku Príloha 9, 

 vodný tok Kvášovka: zastavené územie obytnými stavbami pri vodnom toku 

Kvášovka v obci Zákvašov, jednotlivé rodinné vilky a novostavby sú situované 

na území slúžiacemu na rozliatie vody z koryta vodného toku, problém môže byť 

definovaný ako podcenenie rizika vyliatia vody z koryta Príloha 10, 

 vodný tok Moštenník: problémom je nevyhovujúca stavba a rozmery jednotlivých 

mostov, ktoré nespĺňajú vzájomnú previazanosť a náväznosť v zmysle prietočnosti 

vodnej hladiny - mostný tunel, ktorý je situovaný v meste, bude kapacitne neschopný 

množstvo vody odviesť, čo bude mať za následok vyliatie vody z koryta, nehovoriac 

o prípadnom zhoršení prietoku vplyvom upchania vodou unášaných predmetov, 

čo spôsobí zaplavenie obytných domov a časti mesta Považská Bystrica Príloha 11. 

 

Jednotlivé prietoky sú sledované pomocou vodomerných staníc na vodných tokoch. V prípade 

sledovania stúpania a klesania výšky hladiny vo vodnom toku Domanižanka, 

ide o vodomernú stanicu, ktorá je situovaná v obci Prečín Obrázok 20.  

Aktuálne spracovanie informácií o prekročení jednotlivých stupňov sú k dispozícii 

na stránkach Slovenského hydrometeorologického ústavu: www.shmu.sk. Výsledky 

zvyšovania alebo znižovania vodnej hladiny vodných tokov sú na stránkach zobrazované 

a v pravidelnom časovom intervale aktualizované. Príkladom sú nižšie uvedené obrázky. 

Na obrázku je znázornená vodomerná stanica Prečín na vodnom toku Domanižanka v oblasti 

Stredného Váhu. Obrázok Obrázok 20 znázorňuje vodomerné stanice na príslušných vodných 

tokoch v Žilinskom regióne. Jednotlivé body (vodomerné stanice) môžu byť farebne odlišné 

na základe aktuálneho stavu prekročenia stupňa povodňovej aktivity, kedy vidíme 

aká je situácia na vodnom toku. 
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Obrázok 20 Vodomerná stanica Prečín na vodnom toku Považská Bystrica [30] 

Po vybraní danej vodomernej stanice si môžeme pozrieť podrobnejší vývoj vodnej hladiny 

v časových intervaloch, ako znázorňuje ďalší obrázok Obrázok 21. 

 

Obrázok 21 Znázornenie stupňov povodňovej aktivity na toku Domanižanka [30] 

Hodnota jednotlivých prietokov je určovaná hydrologickou službou Slovenského 

hydrometeorologického ústavu na základe štatistickej analýzy hydrometrických pozorovaní. 

Často v súvislosti v povodňovou situáciou prichádzame do kontaktu so slovným spojením 

storočná voda. Avšak nejde o storočnú vodu ale o storočný prietok vody v toku, ktorý môže 

byť dosiahnutý alebo prekročený priemerne jeden krát za 100 rokov (Q100). Keďže hovoríme 

o priemernom výskyte, nie je pravidlom, že prietok vody tejto hodnoty sa musí na danom 

území vyskytnúť aspoň 1 krát za 100 rokov, kľudne môže nastať situácia, kedy sa vďaka 

poveternostným podmienkam a vplyvom kulminácii vodných tokov storočný prietok 

vyskytne aj v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch. [31] 
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4  ZHODNOTENIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATRENÍ MESTA 

POVAŽSKÁ BYSTRICA 

Mesto Považská Bystrica je ohrozená vodným tokom Domanižanka a vodnými tokmi 

Moštenník a Zákvašovka vlievajúce sa do Domanižanky. Vodný tok Domanižanka v prípade 

intenzívnych dlhotrvajúcich dažďov, topením snehu a ľadu, narušením prirodzeného odtoku 

vody z koryta alebo vplyvom ich kombinácie sa hladina vody v koryte zvýši a môže nastať 

povodňová situácia. Tým, že vodný tok Domanižanka tečie cez územie mesta, môže ohroziť 

objekty nachádzajúce sa pri vodnom toku. Budovy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti toku 

Domanižanka sú prevažne bytové a rodinné domy. Mohla by nastať situácia, kedy by vyliatie 

vody z koryta spôsobilo škody v rozmedzí od zatopenia pivničných priestorov až po narušenie 

statiky jednotlivých objektov.  

Odstraňovanie povodňových škôd je na jednotlivých vlastníkoch pozemkov a objektov 

(pozemky mesta, pozemky SR, súkromné pozemky FO a PO, pozemky SVP, cirkevné 

pozemky, pozemky poľnohospodárskeho podniku, pozemky bez listu vlastníctva). Okrem 

spomenutých objektov môže tiež dôjsť k narušeniu koryta a brehu potoka.  

Z uvedenej mapky v práci Príloha 5, si je možné všimnúť, že vodný tok nemá výrazné 

oblúkovité koryto. To môže v prípade zvyšujúcej sa tendencie vodnej hladiny a nárastu 

objemu vody v koryte spôsobiť, že sa vytvorí rýchlo tečúci dravý prúd vody so značnou 

dynamickou eróznou schopnosťou. Okrem pôdnej erózie môže dôjsť k podmývaniu 

brehových porastov, brehového spevnenia a brehových stavieb. Predmety unášané prúdom 

sa môžu zachytávať o mosty, a tým pádom môžu ohroziť pobrežné nehnuteľnosti v miestach 

zúženého prietočného profilu koryta. 

Prostriedky, ktorými disponuje mesto: 

 organizačné prostriedky: 

o povodňový plán, evakuačný plán, vypracovaný plán ochrany (havarijné plány 

štadiónu a iných firiem na území mesta), 

o hliadková a hlasná povodňová služba (prvotná okamžitá obhliadka 

je vykonávaná mestskou políciou a v prípade potreby kontaktujú poverenú 

osobu alebo KŠ), 

o povodňová komisia = krízový štáb (stretnutie KŠ pravidelne 2x do roka 

a operatívne zvolávanie podľa potreby), 
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o evakuačná komisia, 

 finančné zdroje mesta: 

o rozpočet mesta – v prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa vzniknuté škody 

platia z rozpočtu mesta a dodatočne sa refundujú od štátu podľa zákona 

o vodách č. 7/2010
12

 (§43 Výdavky počas povodne a po povodni).  

o  mesto má každoročne k dispozícii finančnú čiastku, ktorá je určená na údržbu 

technického zariadenia, 

 technické prostriedky: 

o  štandardné vybavenie a postupy hasičských jednotiek podľa vyhlášky 

č. 162/2006
13

 a vyhlášky č. 611/2006
14

. 

o  sirény na hlásenie vzniku mimoriadnej udalosti 

o  možnosť prostredníctvom SMS brány varovanie obyvateľstva a informovanie 

osôb, ktoré sú potrebné k výkonu potrebných úkonov, 

o aktuálny dispečing MHD dopravy a jej sledovanie a koordinovanie pri nutnej 

evakuácii obyvateľstva do evakuačných priestorov, 

o prostriedky mobilnej ochrany proti povodniam (cca 1000 vriec s pieskom, 

kontakty na právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby kvôli posilneniu 

a doplneniu materiálu, ľudí, technických prostriedkov),  

 ľudské sily: 

o hasičský záchranný zbor Považská Bystrica,  

o dobrovoľní hasiči z okolitých miest (Dolný Moštenec, Horný Moštenec, 

Milochov, Podmanín, Podvážie, Považské Podhradie, Považská Teplá, 

Praznov, Orlové Šebešťanová, Zemianský Kvášov), 

o zmluvne zaistená technická, materiálna aj osobná pomoc od právnických 

a podnikajúcich fyzických osôb,  

o výpomoc od dobrovoľníkov. 

 

                                                 
12

 Zákon o vodách č. 7/2010 - §43 Výdavky počas povodne a po povodni, 
13

 Vyhláška č. 162/2006 o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej 

kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi, 
14

 Vyhláška č. 611/2006 o hasičských jednotkách. 
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5  NÁVRHY NA MOŽNÉ ZLEPŠENIE OCHRANY ÚZEMIA PRED 

POVODŇAMI A ODÔVODNENIE NAVRHNUTÉHO RIEŠENIA 

Priblíženie problémov a rizikových miest na území a možné návrhy na zlepšenie aktuálnej 

situácie. 

VODNÁ NÁDRŽ HRIČOV 

Problémom je zanášanie vodnej nádrže nečistotami hlavne pri zvýšených prítokoch, 

čo spôsobuje obmedzenie akumulačných schopností nádrže a špičkovú prevádzku vodnej 

elektrárne. Veľkosť zanesenej plochy pokrývajú 2/3 z objemu vodnej nádrže. V prípade 

nutnosti zadržania množstva vody je kapacita vodnej nádrže znížená, čo predstavuje problém. 

Mohla by nastať situácia, kedy bude degradačný kanál kapacitne naplnený a zvyšné množstvo 

vody by sa muselo pustiť starým korytom Váhu, čo by ohrozilo okolité prímestské časti 

Považskej Bystrice (Plevník–Drienové, Považská Teplá).  

Okrem zanášania vodnej nádrže Hričov je v súčasnosti aj problém presakovania derivačného 

kanála Váhu. 

Možné návrhy na zlepšenie aktuálnej situácie:  

Zanášanie vodnej nádrže Hričov - situácia sa rieši prostredníctvom spodných výpustov 

a bagrovaním. Spodné výpusty spôsobia pri otvorení čiastočné odplavenie nánosov 

a za pomoci bagra sa bagruje dno, z ktorého sa štrkový materiál predáva.  

Ďalšia možnosť je využitie služieb spoločnosti Progroupe sediment removal, ktorá 

sa špecializuje na čistenie, odstraňovanie a odvodňovanie kalov z dna jazier, lagún, kanálov, 

rybníkov, nádrží a vodných elektrární. [32] 

Presakovanie derivačného kanála Váhu - konštrukcia derivačného kanálu Váhu spočíva 

vo výstavbe a opevnení za pomoci betónových panelov, ktoré časom nespĺňajú tesniacu 

funkciu. To spôsobuje v súčasnosti presakovanie vody cez koryto. Nemožno však povedať, 

že jednotlivé úpravy na vodnom koryte sa nerealizujú. Prebiehajú na koryte úpravy zaplnením 

škvárou medzery, ktoré sa medzi betónovými panelmi nachádzajú.  
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VODNÁ NÁDRŽ NOSICE/NIMNICA 

Problém ako taký na vodnej nádrži Nosice/Nimnica nie je. Vodná nádrž je v plnej prevádzke 

a je pomerne v dobrej „kondícii“ na zvládnutie regulácie prietokov vody. Problém, ktorý 

by sa mohol vyskytnúť a týkal by sa Považskej Bystrice, je zaplavenie časti mesta 

a strojárenskej časti kanalizačnými splaškami. Táto situácia by nastala v prípade upchania 

turbínových priepustov v čističke odpadových vôd, kedy by čistička nevydržala tlak vody. 

Druhý predpoklad zaplavenia vnútornými vodami by bol v prípade vzniku technologickej 

poruchy v zariadení čističke odpadových vôd (vyhorenie archimedového čerpadla).  

Možné návrhy na zlepšenie aktuálnej situácie: 

Návrhovým riešení  je vykonávanie pravidelnej revízie a údržby zariadenia, uskutočnenie 

vyžadujúcej opravy. 

VODNÝ TOK DOMANIŽANKA 

Problém vodného toku spočíva v odtokových pomeroch toku, napriamení toku (v čase 

budovania sídliska Lány), obytných zástavbách situovaných na depresných územiach voči 

vodnému korytu a v umiestnení objektov na toku, ako sú mosty a lávky. Vodný tok 

má prirodzený hydrologický (neregulovaný) režim, okrem odberu vody pre rybníky 

s možnosťou regulácie (Rada – SRZ, Žilina). 

Možné návrhy na zlepšenie aktuálnej situácie: 

 nahradenie pôvodnej pešej lávky, ktorá nevyhovuje limitu prietoku Q100, za lávku 

odnímateľnú, ktorú je možné prípade nutnosti odstrániť, 

 dobudovanie hrádzok na zadržiavanie dažďovej vody, ktorými by sa podporila 

retenčná schopnosť územia vo vhodných lokalitách Obrázok 4, treba ale v tomto bode 

upozorniť na fakt, že kolísavosť hladiny vo vodnom toku často spadá pod hranicu 

Q355, z tohto dôvodu je nutné dbať na vhodnosť umiestnenia daných hrádzok, 

 podpora prírodnej akumulácie a retencie vody vo vhodných lokalitách – „otvorenie 

vodného toku“ do vhodných lokalít nie je možná z hľadiska zastavanosti územia 

(meander na rozliatie vody z koryta je v súčasnosti zastavaný bytovými objektmi 

v oblasti Šurabová Obrázok 5), 

 ovplyvnenie odberu množstva vody zväzom rybárov pre rybníky z vodného toku 

Domanižanka (Rada – SRZ, Žilina), tieto odbery výrazne ovplyvňujú výšku hladiny 

vodného toku, 

 zlepšenie prietokovej kapacity koryta (čistenie, úprava), 
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ZÁVER 

V mojej práci som sa zaoberala povodňovou problematikou v rámci mesta Považská Bystrica. 

Využila som poznatky z právnych predpisov, vedomosti nadobudnutých po osobnom stretnutí 

s personálom mestského úradu v Považskej Bystrici a vodohospodárskeho podniku v Nimnici. 

Predmetom práce bolo zistenie súčasného stavu protipovodňových opatrení v územnej 

pôsobnosti mesta Považská Bystrica z dostupných dokumentov. Cieľom bolo zistenie 

pripravenosti mesta na povodňovú situáciu a taktiež som sa venovala prieskumu v teréne 

a spoznávala okolnosti a podmienky, ktoré sú rizikovými miestami v prípade zvýšenia vodnej 

hladiny, ktoré môžu vyústiť až do vyliatia vody z koryta vodného toku. Na daných miestach 

som vytvorila fotodokumentáciu, ktorá znázorňuje aktuálny stav vodných tokov. V práci 

sú uvedené lokality, kde je predpokladaná možnosť vzniku problémov v prípade zvýšenia 

vodnej hladiny vodného toku, ktorým je nutné venovať pozornosť.  Jednotlivé zistenia 

a problémy boli konzultované s poverenými osobami na mestskom úrade 

a vodohospodárskom podniku. 

Vzhľadom na uvedené informácie v práci je možné konštatovať, že mesto disponuje zdrojmi, 

prostriedkami a silami na zvládnutie a odstránenie povodňových škôd menšieho rozsahu, 

avšak nie je vybavené a pripravené na zvládnutie väčších povodňových škôd pri prietoku, 

ktorý sa blíži k hodnote Q100. Mesto nie je často vystavené povodňovej situácií. Mnoho krát 

sa stalo, že voda vo vodnom koryte sa zvýšila, ale nedošlo k vyliatiu vody z koryta.  

Jednotlivé opatrenia proti povodniam sú dôležité z hľadiska ochrany verejných záujmov. 

Vytvorenie protipovodňových opatrení je prvým krokom k vytvoreniu bezpečnejšieho 

prostredia, avšak treba myslieť na to, že jednotlivé opatrenia sa musia dodržiavať a podliehať 

pravidelnej revíznej kontrole. Jednotlivé opatrenia, revízne kontroly a vykonávanie údržby 

je často finančne náročné, čo je najovplyvniteľnejším faktorom  ochrany pred povodňami. 

V dnešnej dobe je po financiách veľký dopyt, ktorý má neustále zvyšujúcu tendenciu. Tento 

problém je súčasnosti veľmi rozšírený a mesto Považská Bystrica nie je výnimkou. Pozitívom 

je však fakt, že mesto sa snaží v rámci svojich možností zabezpečiť pre občanov mesta 

bezpečné prostredie. 
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NFRA  National Flood Risk Assessment (Národné hodnotenie povodňových rizík) 

PLP  Plán likvidačných prác 

PP  Povodňový plán 

PZP  Plán záchranných prác 

SEPA   Scottish Environment Protection Agency (Škótska agentúra pre ochranu 

životného prostredia) 

SPA  Stupne povodňovej aktivity 

SVP  Slovenský vodohospodársky podnik 

VN  Vodná nádrž 

VT  Vodný tok 
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Príloha 1 Doplňujúce parametre vodnej nádrže Hričov [22] 

Parametre vodnej nádrže Hričov 

Hydrotechnické údaje 

Plocha povodia 7 146 km
2
 

Priemerné ročné zrážky 977 mm 

Maximálny prietok 3 800 m
3
/s 

Priemerný prietok 124 m
3
/s 

Minimálny prietok 18,5 m
3
/s 

Stupne povodňovej aktivity 

I. SPA 500 m
3
.s

-1
 

II. SPA 1 200 m
3
.s

-1
 

III. SPA 1 600 m
3
.s

-1
 

Ostatné údaje 

Výstavba v rokoch 1958 – 1962 

Prevádzkovateľ Povodie Váhu, podnik pre správu tokov 

Tok Váh 

Riečny kilometer 245,600 km 

Kategória I. 

Účel Denné vyrovnanie prietokov pre výrobu el. energie 

Charakter nádrže Priehradová – akumulačná 

Typ turbíny Kaplan 

Počet turboagregátov 3 

Výkon 34,7 MW 

Priemerná ročná výroba (k/h) 74 mil. 
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Príloha 2 Znázornenie konštrukcie vodnej nádrže Hričov [22] 
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Príloha 3 Doplňujúce parametre vodnej nádrže Nosice/Nimnica [22] 

Parametre vodnej nádrže Nosice/Nimnica 

Hydrotechnické údaje 

Plocha povodia 7 895 km
2
 

Priemerné ročné zrážky 980 mm 

Maximálny prietok 3 000 m
3
/s 

Priemerný prietok 133 m
3
/s 

Minimálny prietok 19,2 m
3
/s 

Stupne povodňovej aktivity 

I. SPA 1 000 m
3
.s

-1
 

II. SPA 1 300 m
3
.s

-1
 

III. SPA 1 600 m
3
.s

-1
 

Doplňujúce údaje 

Výstavba v rokoch 1949 – 1958 

Prevádzkovateľ Povodie Váhu, podnik pre správu tokov 

Tok Váh 

Riečny kilometer 207,700 

Kategória I. 

Účel Výroba el. energie a krátkodobé vyrovnanie prietokov 

Charakter nádrže Priehradová – akumulačná 

Typ turbíny Kaplan 

Počet turboagregátov 3 

Výkon 65,1 MW 

Priemerná ročná výroba (k/h) 165,10  mil. 

Dĺžka koruny priehradného múra 501,7 m 

Výška nad základovou škárou 31,5 m 

Šírka 7,5 m 

Hĺbka vody pri múre 18 m 

Najširšie miesto vzdialenosti brehov 1,5 km 
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Príloha 4 Znázornenie konštrukcie vodnej nádrže Nosice/Nimnica [22] 
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Príloha 5 Vodný tok Domanižanka [29] 
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Príloha 6 Priemerné mesačné prietoky Domanižanky v rokoch 2003 – 2012 [33] 
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Príloha 7 Rozsah zátopovej oblasti povodne na vodnom toku Domanižanka [29] 
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Príloha 8 Fotodokumentácia - Most na sídlisku SNP z dvoch pohľadov 

Zdroj: vlastné fotografie 
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Príloha 9 Fotodokumentácia - Železničný most so zníženým profilom voči cestnému mostu 

a fotodokumentácia sídliska v depresívnom území voči korune vodného toku Domanižanka 

Zdroj: vlastné fotografie 
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Príloha 10 Zastavané územie určené na vyliatie vody z koryta pri vodnom toku Kvášovka 

Zdroj: vlastné fotografie 
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Príloha 11 Vybudované mosty na vodnom toku Moštenník nespĺňajúce vzájomnú prietokovú náväznosť 

Zdroj: vlastné fotografie 

 

 


