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Ciele DriDanube
• zvýšenie adaptačnej kapacity dunajského regiónu na variabilitu klímy formou posilnenia 

odolnosti voči suchu pomocou využívania novovytvorených nástrojov a dát

• Nový monitorovací systém sucha Drought Watch;

• Zjednotenie metodík hodnotenia rizík a dopadov sucha – pripravené v súlade so 
smernicami EÚ v rámci mechanizmu civilnej ochrany; 

• Zlepšenie krízového manažmentu sucha v dunajskom regióne – príprava Stratégie;

• Národné hydrometeorologické ústavy

• Orgány zodpovedné za krízový manažment

• Vodohospodárske a poľnohospodárske zväzy/asociácie/komory

• Mimovládne organizácie

Špecifické ciele

Cieľové skupiny

https://www.google.si/imgres?imgurl=https://resiliencereporter.files.wordpress.com/2016/07/plant.jpg?w%3D547%26h%3D363&imgrefurl=https://resiliencereporter.com/2016/07/10/how-resilient-are-you/&docid=4Se7vfR-xcNqJM&tbnid=mbrkubL57IQifM:&vet=1&w=547&h=363&hl=sl&bih=600&biw=1280&ved=0ahUKEwjZyurpu9TSAhUBVxQKHf1-CyM4yAEQMwhDKEEwQQ&iact=c&ictx=1


Prehľad štádií projektu DriDanube



Aktivity SHMÚ
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Monitoring meteorologického sucha

• prebieha od marca 2015

marec – september 2015 a 2016

od marca 2017 celoročne

• 41 meteorologických staníc

• aktualizované každý pondelok na stránke SHMÚ www.shmu.sk

• zrážkový deficit – štandardizovaný zrážkový index (SPI) 

• vlahový deficit – štandardizovaný zrážkový a evapotranspiračný index (SPEI)

• zohľadnenie vlastností pôdy – CMI (Crop Moisture Index)

http://www.shmu.sk/


Aktivity SHMÚ
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Monitoring pôdneho sucha
• prebieha od septembra 2015

• aktualizované každý pondelok na stránke www.intersucho.sk

• mapy zachytávajú stav k nedeľnému dátumu o 7.00 ráno, čiže monitorované podmienky 
zodpovedajú podmienkam na konci týždňa

• mapové podklady sú doplnené krátkym komentárom

• produkty

 intenzita sucha – porovnanie aktuálnej pôdnej vlhkosti s referenčným obdobím 1961 
– 2010

relatívne nasýtenie pôdneho profilu – aktuálna situácia bez porovnania s minulosťou

deficit pôdnej vlahy – absolútne čísla chýbajúcej pôdnej vlahy v mm 

kumulatívny stres

predpoveď intenzity sucha a relat. nasýtenia na 10 dní dopredu

stav vegetácie podľa satelitných produktov

http://www.intersucho.sk/


Aktivity SHMÚ
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Monitoring hydrologického sucha v povrchových tokoch 

• aktualizované on-line

• sledované sú prietoky, pričom v rámci monitoringu tohto sucha sa sleduje, či ich hodnota
neklesla pod určitú pod úroveň



Aktivity SHMÚ
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Monitoring hydrologického sucha v podzemných vodách

• prebieha od roku 2018

• momentálne prebieha na 29 staniciach

• sleduje sa aktuálna hladina podzemnej vody, ktorá je porovnávaná s referenčným
obdobím 1981 - 2010



Aktivity SHMÚ
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www.shmu.sk

Operatívne údaje kvantity podzemných vôd

http://www.shmu.sk/sk/?page=1364
Hlavná stránka > O SHMÚ > Organizačná štruktúra > Úsek Hydrologická služba > Odbor Podzemné vody > Operatívne údaje kvantity

http://www.shmu.sk/sk/?page=1
http://www.shmu.sk/sk/?page=4
http://www.shmu.sk/sk/?page=1233
http://www.shmu.sk/sk/?page=946
http://www.shmu.sk/sk/?page=949


Výsledky projektu DriDanube
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Monitoring dopadov sucha

• začiatok v SR - júl 2017, prvé mapy – september 2017

• verejne dostupná mapa, ktorá prináša informácie od ľudí z praxe

• poukazuje na problém sucha v aktuálnom čase a určitom regióne

• aktuálny stav reportérov na Slovensku

 119 reportérov z 51 okresov

 poľnohospodári (78)

 ovocinári a vinári (27)

 lesníci (14)



Výsledky projektu DriDanube
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Drought Watch

• v prevádzke od mája 2018

• jednotná metodika pre celý dunajský región

• založený na dátach z diaľkového prieskumu Zeme – satelitné snímky

• Dostupný na: 

http://www.droughtwatch.eu 

(aj slovenská verzia)



Výsledky projektu DriDanube
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Atlas rizika sucha

• dostupný na webe Drought Watch

• obsahuje statické mapy rizika sucha 

na rôznych úrovniach pravdepodobnosti sucha pre:

• kukuricu

• pšenicu

• jačmeň 

• repku

• riziko trvania bezzrážkového obdobia

• zdrojom údajov bola databáza CarpatClim a DanubeClim a údaje o výnosoch jednotlivých 

plodín (za SR informácie zo ŠÚ)
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Výsledky projektu DriDanube
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Ostatné aktivity

• 4 semináre k projektu DriDanube

• Medzinárodné aj domáce konferencie

• Dni poľa, Ovocinárske dni, CONECO

• Odborné semináre

• Tlačové správy, články na webe SHMÚ, statusy na FB SHMÚ

• Poskytnuté rozhovory pre novinárov



DriDanube – Drought Risk in the Danube Region 
Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA) 

Ďakujem za 
pozornosť

Ďalšie informácie a Newsletter projektu na: 
www.interreg-danube.eu/dridanube

http://www.interreg-danube.eu/dridanube

