
Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami                    

v kritických úsekoch vodných tokov 
 (opatrenia na uvoľňovanie prietokových profilov pod mostami, priepustmi a lávkami, 

uvoľňovanie ľadových zátarás, zápch z vodou priplavených predmetov) 

 

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. 

 
V čase nebezpečenstva vzniku povodne a počas nej je predmetom opatrení na ochranu 

pred povodňami hlavne: 

 

1.   opatrenia na ochranu pred prielomovou vlnou 

  ochrana hrádzí proti vlnobitiu, priesakom, erozívnym vplyvom, výverom a 

proti  preliatiu koruny hrádze, 

    vykonávanie mimoriadnych manipulácií na vodných stavbách, 

    ochrana korýt a brehov vodných tokov proti ich narúšaniu a poškodzovaniu. 

 

2. opatrenia na ochranu pred povodňami spôsobenými nepriaznivými  

hydrometeorologickými podmienkami. 

 narúšanie ľadových celín a zátarasov, 

 uzavieranie prietrží hrádzí, 

 odvádzanie vôd zo zaplaveného územia, 

 budovanie druhotných ochranných povodňových línií, 

         odstraňovanie prekážok znemožňujúcich plynulý odtok vôd. 

 

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, obyvateľnosť), 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.  

 

 

 


