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Stará Ľubovňa je stále bez vody: Splachujú 
roztopeným snehom 
05. 02. 2012  00:00 - Bezradní Ľubovňančania 
už týždeň žijú v bojových podmienkach. Okrem 
treskúcich mrazov zostali ešte aj bez pitnej vody.  

Sucho ohrozuje juh Slovenska: Pitnú 
vodu im vozia cisterny! 
19. 08. 2012  08:00 - Obyvatelia Pápče, 
časti Drienčan (okr. Rimavská Sobota), 
doplatili na znečistený miestny vodovod. 
Voda v ňom smrdí a má žltú farbu. 
Dlhotrvajúce sucho spôsobuje problémy s 
pitnou vodou na viacerých miestach. 
Prihradzany zásobuje vodou cisterna už 
dva mesiace. Pre nedostatok zrážok tam 
vyschol miestny prameň. Zásobovanie 
vodou zafinancuje štát, malú dedinu by to 
totiž zruinovalo. „Nedostatok pitnej vody 
hrozí aj ďalším obciam bez verejného 
vodovodu, keďže už dlho nepršalo. Prvé 
problémy sa objavili aj v Klenovci,“ 
potvrdil prednosta Obvodného úradu v 
Rimavskej Sobote Pavel Struhár.  













Sféra 
NÁSLEDKY 

Priame Nepriame 

Environmentálna 
(ekologická) 

- pokles pôdnej vlhkosti 
- pokles hladiny podzemnej vody 
- pokles podzemného odtoku 
- pokles výdatnosti prameňov 
- pokles prietokov v povrchových 
tokoch  

- pokles hladiny jazier 
- pokles hladiny vo vodných 
nádržiach 

- pokles hĺbky vodných telies 

- ovplyvnenie rastu vegetácie 
- ovplyvnenie spoločenstiev živočíchov 
- ohrozenie niektorých biotických druhov 
- zmena kvality vody 
- vznik prachových búrok  
- vznik lesných požiarov 



Sféra 
NÁSLEDKY 

Priame Nepriame 

Ekonomická 

- pokles odberov podzemných vôd 
- pokles odberov povrchových vôd 
- pokles vypúšťania vody 
z vodných nádrží 

- pokles úrodnosti 
poľnohospodárskych plodín 

- zníženie energetického 
potenciálu 
tokov 

- pokles množstva vody pre domácnosti 
a terciérnu sféru (pitná a úžitková voda) 

- pokles množstva vody pre priemysel: 
- pokles priemyselnej produkcie 
- pokles produkcie energie vo vodných 
elektrárňach 

- zníženie splavnosti tokov 
- pokles množstva vody pre 
poľnohospodárstvo: 

- zníženie produkcie 
- úhyn chovných zvierat  

- pokles množstva vody pre závlahy 
- neúroda 
- vyššie ceny potravín a krmív 

- ekonomické straty 



Sféra 
NÁSLEDKY 

Priame Nepriame 
 
Sociálna 

 
 
 
pokles dostupnosti pitnej 
a úžitkovej vody 

- zhoršenie zdravotnej situácie obyvateľstva 
(chorobnosť, prehrievanie organizmu, únava 
teplom) 

- hlad 
- chudoba 
- vznik lokálnych konfliktov medzi užívateľmi 
vody 

- nárast bohatstva malej skupiny vlastníkov 
vodných zdrojov 

- zníženie výroby a poľnohospodárskej produkcie  
-nárast nezamestnanosti 
- migrácia obyvateľstva 
- vojnové konflikty 
- straty na životoch 



Oblasť Obdobie Následky (upravené podľa NOAA, http://www.noaa.com, 
2009) 

Sahel 1980 > 10 mil. dotknutých obyvateľov 

Brazília 1983 20 mil. obyvateľov dotknutých nedostatkom potravín 

India 1987 
300 mil. dotknutých obyvateľov (slabá úroda, nedostatok pitnej vody) 
po slabom monzúne 

Čína 1988 

49 mil. dotknutých obyvateľov 
1400 mŕtvych 
11,3 mil. ha poškodenej poľnohospodárskej úrody 
943 mil. US $ strata 

Albánsko 1988-1991 3,2 mil. dotknutých obyvateľov 

Kalifornia (USA) 1991 1 mld. US $ strata 

Španielsko 1991-1995 
6 mil. dotknutých obyvateľov 
4,5 mld. US $ strata v poľnohospodárstve 

Austrália 1992-1995 
1,75 mil. dotknutých obyvateľov 
1,05 mld. US $ strata 

Etiópia 1996-2000 
10,6 mil. dotknutých obyvateľov po 4-ročnom bezzrážkovom období 

Tadžikistan 2001 
3 mil. dotknutých obyvateľov 
250 000 ha poškodenej poľnohospodárskej úrody 
57 mil. UD $ strata 

Honduras (Mexiko) 2001 
0,8 mil. dotknutých obyvateľov 
straty na 96 000 ha poľnohospodárskych plôch 

http://www.noaa.com/




Neogén-Kvartér stredný Oligocén-
Pleistocén-Holocén 

Kenozoikum 

Karoo Karbón-Perm Paleozoikum 

Andean-Saharean Ordovik-Silúr Paleozoikum 

Cryogenian 
(Stuartian-
Varangian) 

Cryogenian Neoproterozoikum 

Huronian Siderian a Rhyacian Paleoproterozoikum 



 
Klíma počas ostatných 2000 rokov: 
relatívne stabilná, s troma 
anomáliami: 
 
 - stredoveká klimatická anomália 
 (malé klimatické optimum): v 
 období zhruba 900 – 1200 n.l.: relatívne 
oteplenie v Európe, Grónsku a Ázii,  
-  malá doba ľadová: v období  zhruba 1500 
až 1850: s teplotami o cca 0,7  - 1 °C nižšími 
ako sú dnes,  
-  industriálne obdobie: teplé obdobie v 
ostatných 100  rokoch, ktoré koinciduje  s 
obdobím zvýšených emisií skleníkových  
plynov 

http://www.epa.gov/climatechange/science/pastcc.html#last 





Analýza sucha – meteorologické sucho 

Indexové metódy: 
Analýza kumulatívnych zrážkových anomálií (Foley, 1957) 
Zrážkový decil (Gibbs, Maher, 1967) 
Index zrážkových anomálií (Gibbs, Maher, 1967) 
Štandardizovaný zrážkový index – SPI (McKee et al., 1993, 1995) 
Zrážkovo-teplotný  index– TI, KI (Harlfinger, Kees, 1999) 
Palmerov anomálny index vlhkosti – Z index (Karl, 1986) 
Palmerov index intenzity (závažnosti) sucha – PDSI (Palmer, 1965) 
Index špecifického sucha (Meyer, 1993a,b) 
Pluviometrický koeficient (Sobíšek et al., 1993) 
Index vypočítaný ako podiel na ročnom úhrne zrážok (Brázdil et al., 1985) 
Index suchosti (aridity) (Drlička, 2004) 
Šatského koeficient (Drlička, 2004) 
Budykov index suchosti (Sobíšek et al., 1993) 
Končekov index zavlaženia (Sobíšek et al., 1993) 
Langov dažďový faktor  
a mnohé iné ........ 



Meteorologické sucho 
Klasifikácia roka z hľadiska vlhkosti (Hzr) 

Označenie rokov podľa 
vlhkostných pomerov 

Percentuálny podiel ročného úhrnu  
zrážok (HZR) k dlhodobému 

priemeru 

MS – mimoriadne suchý 
rok 

HRZ < 70 % 

VS – veľmi suchý rok HRZ 70 – 80 % 

S – suchý rok HRZ 80 – 90 % 

N – normálny rok HRZ 90 – 110 % 

V – vlhký rok HRZ 110 – 120 % 

VV – veľmi vlhký rok HRZ 120 – 130 % 

MV – mimoriadne vlhký 
rok 

HRZ > 130 % 



Meteorologické sucho 
SPI a SPEI indexy 

Štandardizovaný zrážkový  (a evapotranspiračný) index  
(SPI, SPEI) 

Hodnota SPI Klasifikácia 
2,00 a viac Extrémne vlhko 

1,50 až 1,99 Veľké vlhko 
1,00 až 1,49 Mierne vlhko 
-0,99 až 0,99 Blízko normálu 
-1,00 až -1,49 Mierne sucho 
-1,50 až -1,99 Veľké sucho 
-2,00 a menej Extrémne sucho 

Povodie Myjavy po profil 
Šaštín-Stráže 





www.shmu.sk 







Základnými parametrami, v ktorých sa prejavuje 
hydrologické sucho v povrchových vodných 
útvaroch, sú: 
 
-  
- 
-  

Hydrologické sucho 



Parametre 
hydrologického sucha 

- pozičné charakteristiky   
- štatistické charakteristiky 
- pravdepodobnostné      

charakteristiky 
- objemové charakteristiky 
- časové charakteristiky 
- vodohospodárske – bilančné 

charakteristiky 
- ekologické charakteristiky 

Slivová in Fendeková, Poórová, Slivová, Eds., 2017 



 Priemerné ročné prietoky 

 Priemerné mesačné prietoky 

 Priemerné denné prietoky 

Podkladové údaje 

Fendeková, Poórová, Slivová, Eds., 2017 

Fendeková, Poórová, Slivová, Eds., 2017 

Fendeková, Poórová, Slivová, Eds., 2017 



Priemerné ročné prietoky vo vzťahu k dlhodobému normálu 

 
 
 

 

Fendeková, Poórová, Slivová, Eds., 2017 





Fendeková, Poórová, Slivová, Eds., 2017 

Fendeková, Poórová, Slivová, Eds., 2017 





Prognóza výskytu sucha v období 1981 - 2100 

 Analýza výskytu sucha podľa 
scenárov zmien klímy 

 Prognóza zmien v ročnom 
chode vybraných členov 
hydrologickej bilancie  

 Prognóza zmien v jednotlivých 
prvkoch hydrologickej bilancie Horvát in Fendeková, Poórová, Slivová, Eds., 2017 



Základnými parametrami, v ktorých sa prejavuje 
sucho v podzemnej vode, sú: 
 
-  
- 
-  

Hydro(geo)logické sucho 



Stanovenie periód výskytu sucha pre úroveň 
hladiny podzemnej vody 





Vodárenský zdroj Podzámčok 



Start of withdrawals 
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s] Minimum monthly discharges

Documented withdrawal amounts

 Odbery z vodárenského zdroja začali v 
októbri 1973. 

 V počiatočnom období boli podzemné 
vody odoberané násoskami. Zníženie 
dosiahlo 8 m pod terénom pri odbere okolo 
150 l/s.  

 Prerušil sa hydraulický vzťah medzi 
podzemnými vodami a tokom Neresnica, 
vyschli prirodzené pramene v okolí.  

 Prietoky Neresnice začali klesať. 

 Od r. 1975 boli nasadené ponorné 
čerpadlá na zabezpečenie odberov, 
najvyššie čerpané množstvá dosiahli v r. 
1981-1990 200 l/s.  

 Hladina podzemnej vody zaklesla na 20 
– 22 m pod terénom, minimálne mesačné 
prietoky dosiahli najnižšiu úroveň.  

 Od r. 1993 boli čerpané množstvá 
znížené na 77 l/s v priemere. To spôsobilo 
vzostup hladín podzemnej vody 

 Obnovila sa drenážna funkcia 
povrchového toku, pôvodný prameň a 
nastal vzostup minimálnych prietokov. 
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OPATRENIA V RÁMCI 
KRÍZOVÉHO 
MENEŽMENTU 

OPERATÍVNE A 
PREVENTÍVNE OPATRENIA 



Príklad roku 2015 
Zrážky: 
• Zrážkový deficit sa začal vyvíjať už na začiatku vegetačnej 

sezóny – plošné zrážky na území SR dosiahli  len  55 % z 
dlhodobého priemeru 

• Jún bol najsuchším mesiacom roka , dosiahol len hodnoty 28 – 
61 % priemeru, plošne pre SR to bolo 45 %. Najsuchšie bolo na 
Západnom Slovensku s hodnotou  28 % normálu.  

• Podobne sa vyvinula situácia v júli, priestorové zrážky dosiahli  
58 %, na Západnom Slovensku len 38 % priemeru. 

• August bol síce vlhký na západe (168 %), ale suchý na strednom 
(55 %) a východnom Slovensku (21 %). September  bol z 
pohľadu zrážok normálny, október nadnormálny  (146 %).  



Príklad roku 2015 Teploty 
• rok 2014: viac ako 10 °C – najvyššia dosiahnutá priemerná ročná teplota vzduchu na Slovensku 

od r.  1931 (v Hurbanove od r.  1901). Prvé sneženie:  24. – 25. november – druhý najneskorší 
začiatok snežnia na Slovensku od r. 1965. 

• 10. január – rekord v maximálnej dennej teplote vzduchu na JZ Slovensku: 17,6 °C v Bratislave 
(absolútne maximum teploty za celé obdobie pozorovania) 

• Zima 2014-2015 (dec.- február) piata najteplejšia zima od r. 1951-1952 (v histórii pozorovania) 
• 3. – 14. jún – prvá vlna horúčav s tropickými dňami  (teploty vyše 30 °C) nasledovaná 

extrémnym ochladením 
• začiatok júla: druhá vlna horúčav (teplota v Bratislave 37,2) s vrcholom 7. júla 
• stred júla – tretia vlna horúčav s vrcholom 22. júla 38,2 °C v Dudinciach 
• prvá dekáda augusta – štvrtá vlna horúčav : teplota 38,2 °C v Topoľčanoch, v niektorých 

staniciach 10 po sebe idúcich tropických dní s teplotami nad 35 °C (Bratislava, Žihárec, 
Michalovce, Čaklov), v Hurbanove, Topoľčanoch a Podhájskej 10 po sebe idúcich dni s teplotou 
nad  36 °C 

• koniec augusta – piata vlna horúčav  
• počet supertropických dní  (teploty vyše 35 °C) najvyšší v histórii pozorovaní. V S časti 

Slovenska  zaznamenaných viac ako 20  tropických dni. 



Dôsledky 
• Vlny horúčav: a ich následky: 3. – 14. jún,  2. – 7. júl, 18. júl – 24. júl, 2. august – 18. august, koniec 

augusta).  73 kolapsov (2. júl), 146 kolapsov (6. júl), 97 kolapsov (21. júl), 929 kolapsov (2. august – 9. 
august), 126 kolapsov (14. august) 
 

• Požiare pozdĺž ciest a železničných tratí  (13. jún), a neskôr 
• Požiare na lúčnych porastoch, krovinách a na poliach:  Modra, Šenkvice , Bratislava,  Mojmírovce, 

Vyškovce nad Ipľom, Nitra , Lutiše, Brezno, Medzilaborce a Michalovce  (13. jún), v čase  od 1.7. do 
13.8.: 1570 požiarov na Slovensku 

 
• Vysychanie malých tokov:  južné svahy  Vihorlatu (9. júl) 
• Prehrievanie vody, redukcia obsahu kyslíka (9. júl)  - Senné, Porubský potok, Trenčín – Teplička (10. 

august) 
 
• Zníženie produkcie ovčieho mlieka – Východná  na 80 % r. 2014 (21. júl) 
• Redukcia kosby krmovín, v oblasti Rimavskej Soboty len jedna kosba za letnú sezónu (jún- august) 
• Príprava siláže: 25 % z roku 2014 (12. august) 
• Redukcia úrody chmelu na 70 % z roku 2014, posun v zbere úrody (17. august) 
• Zníženie úrody o  10-50% oproti roku 2014, najmä: kukurica 40 – 50 % r. 2014, cukrová repa 70 %, 

zemiaky 80-90 %, slnečnica 85-90 %, repka olejná 70 % (28. september). 
 

 
• Problémy so zásobovaním pitnou vodou – Markušovce  (12. august, ďalšie obmedzenia od 23. 

septembra) 
• Problémy so zásobovaním pitnou vodou 23 miest a obcí okresov Trnava, Malacky, Senica a Skalica (14. 

august),  
• Problémy so zásobovaním pitnou vodou Zákamenné  (24.august) 
 



Opatrenia 
• Opatrenia na redukciu nebezpečenstva vzniku požiarov (1. júl) 
• Predĺženie pracovnej doby na verejných kúpaliskách a zníženie vstupného (Bratislava, 

3. júl) 
• Použitie rozprašovačov vody v meste na ochladzovanie vzduchu (Košice, 6. júl) 
• Vydanie usmernenia Ministerstva vnútra ako sa správať počas horúčav pre ochranu 

zdravia a života (8. júl) 
• Prenášanie rýb a riečnych rakov z vysychajúcich tokov na vých. Slovensku do 

vhodnejších podmienok (9. júl) 
• Zákaz zapaľovať sviečky na cintorínoch v Bratislave (22. júl) 
• Posilnenie radenia klimatizovaných vagónov v IC vlakoch (24. júl) 
• Skrátenie pracovnej doby počas vlny  horúčav v Bratislave (10. august) 
• Dodatočné zdroje vody v cisternách pre obyvateľov a návštevníkov mesta (august, 

Bratislava) 
• Opatrenia na úsporu používania pitnej vody v 23 mestách a obciach bratislavského 

kraja (12. august) 



H2ODNOTA JE VODA 
Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody 

prijatý Vládou SR  dňa 14. 3. 2018   

• Preventívne opatrenia v sektoroch: 
– Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo (rekonštrukcie odvodňovacích kanálov, zavlažovacích 

systémov, príprava  a realizácia opatrení na zadržiavanie vody v krajine ...) 
– Sídelná krajina (znižovanie podielu nepriepustných povrchov, minimalizácia strát vo vodovodných 

sieťach ...) 
– Vodné hospodárstvo (príprava a realizácia nových malých vodných stavieb, vodozádržných opatrení, 

určenie kritických oblastí  disponibilných vodných zdrojov,  revitalizácia, obnova a budovanie 
zelenej infraštruktúry, spracovanie Generelu lokalít pre akumuláciu a zadržanie vody ...) 

– Výskum a vývoj v oblasti sucha (podpora výskumu v oblastiach spojených so suchom ...)  
– Environmentálna výchova a vzdelávanie  (zahrnúť  problematiku sucha do výchovných a 

vzdelávacích systémov na rôznych úrovniach ...)     
 



H2ODNOTA JE VODA 
Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody  

Operatívne opatrenia: umožnia monitorovať meteorologické, pôdne a hydrologické sucho a predpovedať 
jeho možný vývoj 

Cieľ: Rozšíriť systém monitorovania a varovania, doplniť monitorovaciu sieť na komplexný zber dát 
pre nastavenie operatívneho monitorovania a hodnotenia sucha a nedostatku vody a na predpoveď 
možného vývoja sucha v krátkodobom a dlhodobom časovom horizonte.  
• Doplnenie štátnej hydrologickej siete tak, aby mohla aj operatívne monitorovať a  hodnotiť 

aktuálny hydrologický režim povrchových a podzemných vôd v referenčných lokalitách, T: 
2020  

• Doplnenie Programu monitorovania prvkov klimatického systému o výstupy z Drought User 
Service, založeného na využití satelitných produktov. (Projekt DriDanube), T: 2019 

• Vytvorenie národnej reportovacej siete dopadov sucha na poľnohospodárstvo a lesníctvo 
(Projekt DriDanube), T: 2019 

• Prognóza možných výnosov poľnohospodárskych plodín na základe historiských impaktov 
sucha a aktuálneho stavu vývoja prvkov klimatického systému (Projekt DriDanube), T: 2019 

• Podporiť a rozvíjať sieť regionálnych mezoklimatických staníc v rámci Lesníckeho 
biometeorologického monitoringu Národného lesníckeho centra a Technickej univerzity vo 
Zvolene, vrátane realizácie zámeru jej integrácie na jednu platformu.  



Cieľ monografie: 
na základe detailného 

poznania klimatických a 
hydrologických pomerov 
Slovenska      s použitím 
nástrojov modelovania 

vytvoriť scenáre 
prognózovaného vývoja 
prvkov hydrologickej 
bilancie do roku 2100.  

 

Elektronická verzia je prístupná na: 
• http://www.shmu.sk/File/Hydrologia/Publikacna_cinnost/2018/monografia_sucho_12

042018_chranene.pdf 
• http://hydrogeology.sk/download/Hydrologicke_sucho_SR_a_prognoza_jeho_vyvoja

_2018.pdf 

http://www.shmu.sk/File/Hydrologia/Publikacna_cinnost/2018/monografia_sucho_12042018_chranene.pdf
http://www.shmu.sk/File/Hydrologia/Publikacna_cinnost/2018/monografia_sucho_12042018_chranene.pdf
http://hydrogeology.sk/download/Hydrologicke_sucho_SR_a_prognoza_jeho_vyvoja_2018.pdf
http://hydrogeology.sk/download/Hydrologicke_sucho_SR_a_prognoza_jeho_vyvoja_2018.pdf
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