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Úvod - História, legislatíva
1886 vznikol Kráľovský hydrografický ústav v Budapešti

1919 Štátny ústav hydrologický

1923 zriadené Hydrografické oddelenie Vládneho referátu verejných prác pri Ministerstve pre 
správu Slovenska

1939 vznikol Štátny hydrologický a meteorologický ústav (ŠHaMÚ) v Bratislave

1946 došlo k rozdeleniu Štátneho hydrologického a meteorologického ústavu na dva samostatné 
ústavy pod povereníctvom vlády

1951 Hydrografické oddelenie KNV s pôsobnosťou pre celé Slovensko

1954 spojenie s meteorológiou, vznik Hydrometeorologického ústavu s riaditeľstvom v Prahe a 
pobočkou v Bratislave (65. výročie)

1969 samostatné SHMÚ a ČHMÚ

1993  SHMÚ v Slovenskej republike



Úvod - História, legislatíva

1920 „Hlásna služba varovná a povodňová“ -16 slovenských a 6 zahraničných vodočetných staníc 
(pozorovatelia), telegrafické spojenie do BA, vytvorenie depeše pre Dunajskú komisiu

1922 Pravidelné predpovede na Dunaji

Rozhlasové spravodajstvo

1960 vznik Hydrologickej predpovednej služby, prispela k tomu  Povodeň na Váhu 1958, celé územie 
1960,

1961 v krajských mestách vznik pobočiek SHMÚ, rýdzo hydroprognóznych.

2006 POVAPSYS1

2015 POVAPSYS2



Povodie horného Váhu a jeho 

prítokov
Povodie Dunaja, Moravy, Nitry a 

dolného Váhu
Povodie Bodrogu, Hornádu a 

Popradu

Povodie Hrona, Ipľa, 

Rimavy a Slanej

Regionálne pracoviská HIPS



POVAPSYS
POVAPSYS1(2002-2006)

POVAPSYS2 (2013-2015) AHS AZS+A
MS

Radary IKT

Pred r. 2000 15 17 1 10b

Po r. 2006 280 100 2 60b

Po r. 2015 280 300 4 100b



A. Budovanie siete pozemných staníc

B. Budovanie systémov dištančných metód monitoringu

C. Budovanie systémov hydrologických predpovedných modelov

D. Budovanie informačných systémov a informačných technológií

Malý Javorník

Španí laz

Kubínska hoľa

Kojšovská hoľa



Zákon 7/2010 o Ochrane pred povodňami, §13 Predpovedná povodňová služba

Poskytovať informácie 
◦ o meteorologickej a hydrologickej situácii a ich vývoji, hydrologické predpovede

◦ varovanie pred nebezpečenstvom povodne

◦ vzniku povodne a  o ďalšom vývoji meteorologických a hydrologických podmienok ovplyvňujúcich vznik 
povodne 

◦ poskytovať mimoriadne spravodajstvo 

Bezodkladne informuje 
◦ o vzniku povodňovej situácie orgány ochrany pred povodňami, správcu vodohospodársky významných 

vodných tokov, zložky Hasičského a záchranného zboru a okresný úrad



Hydrologická situácia



Hydrologická situácia





Komisie hraničných vôd

výmena údajov, 

varovania (SPA, prepúšťanie ľadov, znečistenie,...)

spoločné projekty

princíp solidarity....



Typy povodní:

Ľadová

Prívalová 

Topenie snehu 

Trvalý dážď 





Povodne z topiaceho sa snehu a dažďa



Expedičné merania výšky snehu a vodnej hodnoty snehu



Alarmy pre búrku:
5min úhrn Z 6mm
10 min úhrn Z 15 mm
30 min úhrn Z 18 mm
45 min úhrn Z 20 mm

Alarmy na dážď:
1 hod. úhrn Z 9 mm
3 hod úhrn Z 12 mm
6 hod. úhrn Z 23 mm
12 hod. úhrn Z30 mm

Prívalové povodne



Príklad búrkového systému z 7.8., ktorý za 6 hodín prešiel územím



6 hodín (21:00-03:00) 12 hodín (15:00-03:00)



1998 
Svinka

Jarovnice

Uzovské 

Pekľany Rokycany

Zahynulo 50 ľudí 
2-hodinová prietrž mračien 
v Levočských vrchoch



60 pozorovateľov
57 kamier

Ľadové povodne





0 oC



Dnový ľAD



Dnový ľad

...a problémy sú tu...

Martin –
Pivovarský 
potok

30.1.2011



Dnový ľad a ľadová triešť
Kamenité dno, malá hĺbka

• Odtŕhanie dnového ľadu
• Plávajúca ľadová triešť (kaša)
• Ľadová triešť sa spája a primŕza v kontakte so studeným vzduchom
• Spojenie s ľadom pri brehu
• Pri rôznych rýchlostiach  môže byť iná dynamika procesu zámrzov



Dnový ľad

Medzev, 12.1.2017

• voda potrebuje tiecť, treba pomôcť , odstrániť prekážky
• situácie typické pre osídlené oblasti
• zamrznuté priepusty, vodné skoky, nízke lávky,...



Interpretácia meteorologických 
a hydrologických výstrah



Interpretácia meteorologických 
a hydrologických výstrah

Búrka - pod búrkou rozumieme súbor elektrických, optických
a akustických javov vznikajúcich medzi oblakmi navzájom
alebo medzi oblakmi a zemou (nemusí ju vždy sprevádzať
silný vietor, dážď, krúpy a pod.). 

Prehánka – zrážky s náhlym začiatkom a koncom, rýchlym 
kolísaním intenzity, obyčajne krátkym trvaním

Hmla - je atmosférický aerosól zložený z veľmi malých
Vodných kvapiek alebo ľadových kryštálikov, rozptýlených vo
vzduchu. Znižuje viditeľnosť pod 1km. 

OJEDINELE: 2 – 33 % ÚZEMIA

MIESTAMI: 34-75 % ÚZEMIA

NA MNOHÝCH MIESTACH  76-98% ÚZEMIA

... len ojedinele slabé zrážky....

... na mnohých miestach dážď...
miestami prehánky, ojedinele aj
búrky. 



interpretácia meteorologických 
a hydrologických výstrah



... a na záver....



Zborov nad Bystricou 25.2.2012 8:00-9:00

Prívalová povodeň –krátke video



Ďakujem za pozornosť

danica.leskova@shmu.sk


