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Abstrakt 

Prívalové povodne ako priama hrozba pre životy a majetok obyvateľov sa v poslednom období 
dostávajú na popredné miesto záujmu spoločnosti. Sú špecifickým prípadom dažďových povodní, 
charakteristické najmä extrémne krátkym časom nástupu a priebehu povodne. 

Povodeň na toku Gidra v obci Píla a okolí, ktorá dňa 7. júna 2011 spôsobila zasiahnutým 
obciam obrovské materiálne škody, bola svojím priebehom typickou prívalovou povodňou. 
V príspevku sa hodnotí vznik, priebeh a charakteristiky povodňovej vlny v profiloch vodomerných 
staníc Píla na toku Gidra a Horné Orešany na toku Parná. V obidvoch uvedených profiloch predstavuje 
významnosť vyhodnotených kulminačných prietokov podľa platných návrhových hodnôt N-ročných 
maximálnych prietokov viac ako 1 000-ročný prietok. V príspevku sa uvádza hydrologické 
zhodnotenie tejto udalosti a jej miesto v databáze evidovaných prívalových povodní. 
 
Abstract 
 

Flash floods as a direct threat for lives and property of inhabitants are recently coming at the 
forefront of interest of society. Flash floods represent the specific type of floods caused by rainfall and 
are characteristic especially by extremely short time of the start and procedure of the flood. 

Flood on the stream Gidra and in the surroundings, which has caused enormous material 
losses to the stricken villages, was the typical flash flood by its course. In this contribution the 
assessment of the creation, development and characteristics of the flash flood wave is made in the 
profiles of water-gauging stations Píla on the stream Gidra, and Horné Orešany on the stream Parná. 
In both selected profiles the estimated peak discharges were evaluated as more than 1 000-year flood 
discharges according to actually valid values of N-year flood discharges. In the contribution the 
hydrological evaluation of this event is presented as well as its place in the database of registered flash 
floods. 
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1. Prívalové povodne 
 

Prívalové povodne, (flash floods) označované aj ako náhle, resp. bleskové povodne, 
predstavujú pre obyvateľstvo zvýšené riziko oproti iným typom povodní (z trvalého dažďa, z topenia 
snehu a pod.) najmä prudkým nárastom výšky vodnej hladiny (aj niekoľko metrov za hodinu) 
a rýchlosti prúdenia vody. Môžu sa sformovať doslova v priebehu iba niekoľko hodín. Sprievodnými 
javmi týchto povodní býva nezriedka aj výskyt ľadovca a silného vetra. Vzhľadom na intenzitu 
prívalových dažďov a vysoké rýchlosti prúdenia vody, je následkom často aj intenzívna erózia pôdy, 
a tým vysoký obsah plavenín vo vode. Kritickým faktorom je preto najmä mimoriadne krátky čas na 
varovanie obyvateľstva. 

Prívalové povodne sú špecifickým prípadom dažďových povodní (aj keď niektoré zdroje 
zaraďujú medzi prívalové povodne aj napr. povodne z pretrhnutých priehrad, či povodne spôsobené 
ľadovou zápchou). Charakteristickou vlastnosťou prívalových povodní je krátky čas ich nástupu, resp. 
trvania. Ide zväčša o lokálne povodne na horných úsekoch tokov, na relatívne malej ploche povodia. 
Spôsobené sú intenzívnymi zrážkami krátkeho trvania; najčastejšie sa uvádza 10 a viac mm za čas 
kratší ako 3 hodiny; niektoré zdroje uvádzajú pre prívalové povodne na relatívne väčších plochách 



povodí – 25 až 2 500 km2 – zrážkové úhrny viac ako 200 mm za menej ako 6 hodín, pre menšie 
plochy povodí – od 1 do 100 km2 uvádzajú ako typické kratšie búrkové zrážky viac ako 50 mm za 
menej ako hodinu (Flashfloods, http://www.floodsite.net/html/project_overview.htm).  

Prívalové povodne boli zaznamenané u nás v posledných rokoch častejšie v malých povodiach 
prevažne horských a podhorských oblastí. Zapríčinili ich prívalové dažde, extrémny meteorologický 
jav, pri ktorom spadne veľké množstvo zrážok za krátky čas na relatívne veľmi malú a ostro 
ohraničenú plochu, rádovo iba niekoľko km2. Medzi faktormi, ktoré ovplyvňujú odtok a rozhodujú o 
vzniku a veľkosti prívalových povodní, majú veľmi intenzívne prívalové zrážky kľúčovú, primárnu 
úlohu. V posledných rokoch sa často vyskytujúce extrémne zrážky a po nich aj extrémne hydrologické 
javy dávajú do súvislosti s nástupom predpokladaných klimatických zmien. Dnes je ťažko posúdiť, či 
ide o väčšie alebo menšie oscilácie, resp. prejavy klimatickej nestacionarity, alebo či príčiny treba 
hľadať v zmenách spôsobených antropogénnou činnosťou (Grešková, 2005). 

Prívalové povodne sa objavujú v ktoromkoľvek z hydroklimatických regiónov Európy (pozn. 
uvažuje sa päť európskych hydroklimatických regiónov: mierny prímorský (severo-západná Európa, 
prevládajúci Atlantik), Stredozemie (južná Európa a ostrovy Stredozemného mora, bez vplyvu Álp), 
Alpské Stredomorie (južná Európa), Škandinávia, vnútrozemský kontinent (Stredná a Východná 
Európa)), aj keď sa tri regióny z nich môžu charakterizovať ako regióny s vysokým potenciálom pre 
prívalové povodne: Stredomorie, Alpské Stredomorie a vnútrozemská kontinentálna Európa (Projekt 
HYDRATE, 2005). 

Z minulosti nemáme o prívalových povodniach na malých povodiach na Slovensku 
zachovaných veľa údajov. Preto je ťažko posúdiť, či bol ich výskyt v minulosti menej početný, 
zasahovali v tom čase menej osídlené oblasti horných častí povodí alebo sa údaje nezachovali 
z dôvodu nižšej úrovne masovokomunikačných prostriedkov vrátane informačných technológií. 
Scenáre klimatických zmien (dôsledky zmeny klímy na hydrologický režim) spracované viacerými 
autormi však predpokladajú možnosť zvýšenia výskytu extrémnych hydrologických javov (suchá, 
povodne – a to obzvlášť prívalové) a zvýšenia kulminačných prietokov v prípade povodňových 
situácií. 

Problematika prívalových povodní má preto významné miesto aj v súčasnej hydrológii. 
Pozornosť sa venuje najmä možnostiam predpovedí, varovania a predbežných opatrení, ktoré by 
pomohli znížiť riziká ohrozenia ľudských životov a majetku. Dôležité je však aj systematické 
evidovanie a vyhodnocovanie prívalových povodní, ktoré sa na našom území vyskytujú. Práve 
dostatok informácií, poznanie príčin a priebehu týchto javov nám umožňuje poučiť sa z nich, využiť 
získané informácie na spresnenie predpovedných modelov, vyčleniť najviac rizikové územia a 
navrhovať vhodné opatrenia na zníženie negatívnych dôsledkov prívalových povodní na obyvateľstvo 
a hospodárstvo. (Blaškovičová, 2010) 

2. Prívalová povodeň na Gidre a Parnej v júni 2011 
 

Dňa 7. júna 2011 sa nad Malými Karpatmi prehnala búrka s intenzívnymi zrážkami, ktoré 
spôsobili prívalovú povodeň na priľahlých tokoch s ničivými následkami. Napriek obrovským 
škodám, vrátane niekoľkých strhnutých cestných mostov, našťastie nedošlo k obetiam na životoch. 

Na tokoch Gidra (v obci Píla) a Parná (Horné Orešany) sú v prevádzke vodomerné stanice 
štátnej hydrologickej siete, ktoré prevádzkuje zo zákona SHMÚ. Na základe namonitorovaných 
údajov v týchto profiloch sme preto vykonali vyhodnotenie kulminačných prietokov a priebehu 
povodňových vĺn. 

Situácia profilov vodomerných staníc s vyznačeným prislúchajúcim povodím je znázornená 
na obrázku 1.  

Stručná charakteristika uvedených povodí je zosumarizovaná v tabuľke 1. 
 
Tab. 1: Vybrané fyzicko-geografické charakteristiky vybraných povodí 
Tok Profil Hydrologické číslo Plocha povodia Lesnatosť Priem. sklon povodia 
   [km2] [%] [°] 
Gidra Píla 4-21-16-038 32,95 97,8 9,93 
Parná H.Orešany 4-21-16-026 37,86 98,0 11,7 



 
 

 
Obr. 1  Povodia Gidry a Parnej prislúchajúce k profilom vodomerných staníc 
 
Meteorologická a zrážková situácia: 

Od 5. do 6. júna 2011 sa nad vnútrozemím Európy nachádzalo nevýrazné tlakové pole. Pred 
postupujúcim frontom od západu sa vytvárali nad územím Slovenska pásma búrok v čiarach 
instability, pričom najintenzívnejšia búrková činnosť sa vyskytla popoludní, v južnom prúdení 
v regióne malých Karpát, na jeho juhovýchodných svahoch, patriacich do okresov Pezinok a Trnava.  

V utorok, 7.6.2011, sa zrážky koncentrovali do priestoru Malých Karpát severne od Modry. 
Na juhovýchodných svahoch pohoria a na jeho upätí v tomto priestore napršalo 51 až 100 mm (Častá 
60 mm, Buková 63 mm) a v najexponovanejších miestach aj viac ako 100 mm (Modra-Piesok 
104 mm). 

V noci na štvrtok z 8.na 9.6.2011 a vo štvrtok ráno a ešte aj cez deň napršalo najviac na 
južnom cípe Malých Karpát, aj viac ako 50mm, (Malý Javorník 62 mm, Pernek 55 mm, Borinka 
54 mm, Bratislava, Mlynská dolina 50 mm, Bratislava, Koliba 48 mm). V severnejšej oblasti Malých 
Karpát napršalo v rovnakom období najviac zrážok v Sološnici 41 mm a v Modre-Piesku 31 mm. 
Ostatné meteorologické stanice v celej oblasti Malých Karpát zaznamenali prevažne menej ako 25 mm 
zrážok. 
Dážď, ktorý padal 7.6.2011, nebol významný z hľadiska svojej krátkodobej intenzity, ktorá dosiahla 
pri 5 minútovom daždi najvyššiu hodnotu 8,8 mm , pri 10 minútovom daždi 13,8 a pri 15 minútovom 
daždi 16,6 mm, približne v čase medzi 14.30 až 14.50 LEČ, čo predstavuje pravdepodobnosť 
opakovania približne raz za 1 rok pri 5 minútovom daždi až raz za 5 rokov pri 15 minútovom daždi. 
Inak sa môže hodnotiť denný úhrn zrážok, ktorý bol zaznamenaný v zrážkovo najexponovanejších 



miestach, 7.6.2011. 60 mm v Častej sa tam vyskytuje v prípade denných úhrnov zrážok približne raz 
za 40 až 50 rokov a viac ako 100 mm zrážok na svahoch Malých Karpát sa pre denné úhrny zrážok 
tam môže klasifikovať ako pravdepodobnosť opakovania približne raz za 50 rokov. (Blahová a kol., 
2011). 

Pravdepodobné priestorové rozdelenie denných úhrnov dňa 7. júna 2011 v oblasti Malých 
Karpát, vypracované pracovníkmi Klimatologickej služby SHMÚ na základe údajov z klimatických 
a zrážkomerných staníc, je znázornené na obrázku 2.  

 
Obr. 2  Denný úhrn zrážok dňa 7. júna 2011 v oblasti malých Karpát 
 

Najväčšia časť zrážok spadla v priebehu časového obdobia cca 3.5 hod (cca od 13:30 
do 17:00), ako je vidieť aj na grafickom znázornení hodinových úhrnov zrážok v stanici Modra-Piesok 
(obr. 3). 



Hodinové úhrny zrážok dňa 7. a 8.6.2011
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Obr. 3  Graf hodinových úhrnov zrážok dňa 7.6.2011 v stanici Modra-Piesok 
Vyhodnotenie kulminačného prietoku 

Priebeh zrážok nie je prívalové povodne na malých povodiach úplne typický, vzhľadom na 
pomerne dlhší čas príčinných zrážok. Kombinácia relatívne vysokých intenzít zrážok s dĺžkou trvania 
a celkovým výsledným úhrnom zrážok sa na odtoku z povodí prejavila prudkým nárastom vodných 
hladín a vytvorením povodňovej vlny s typicky úzkym tvarom a vysokým vrcholom, následným 
rýchlym poklesom a dlhším ďalším dotokom (ani po 7 dňoch prietoky na Gidre a Parnej neklesli na 
úroveň 30-denných prietokov).  

Pri vyhodnocovaní priebehu povodne bolo veľkým prínosom, že vodomerné stanice v Píle 
a v Horných Orešanoch povodeň nevyradila z prevádzky, a preto je k dispozícii kompletný záznam 
priebehu vodných stavov. Pri vyhodnocovaní je potrebné brať do úvahy, že sa po naplnení korýt toky 
vybrežili. Priebeh vodných stavov bol základným vstupom pre hydrologické hodnotenie povodne, 
spolu s ďalšími údajmi, priamo zameranými v teréne počas povodne a po nej, ako aj s doteraz 
nameranými hodnotami prietokov pri vysokých vodných stavoch.  
Na základe teoretických výpočtov s použitím Chézyho rovnice bol vypočítaný kulminačný prietok 
v profile vodomernej stanice Gidra - Píla cca 63,6 m3.s-1 a Parná- Horné Orešany v rozpätí 63,3 až 
75,6 m3.s-1. Tieto hodnoty sme upravovali na základe ostatných vstupných údajov, terénneho 
prieskumu ako aj informácií od miestnych obyvateľov. Problémom pri vstupných údajoch je najmä 
určenie koeficientu drsnosti po vybrežení v komplikovanom teréne, s rôznou vegetáciou, budovami 
a pod.; ďalej hodnoty sklonu hladiny, ktorá sa dá zamerať podľa povodňových stôp, prípadne sa 
vychádza z hodnôt sklonu terénu, ale v oboch prípadoch prišlo k vzdutiu hladiny od mostov, ktorých 
prietočnosť nestačila na prevedenie povodňového prietoku. Svedkovia uvádzali, že voda v okrajových 
častiach zameraných profilov výrazne neprúdila, skôr sa krútila vo víroch. Vypočítané hodnoty sme 
s prihliadnutím na všetky dostupné údaje a informácie znížili na konečné hodnoty kulminačných 
prietokov nasledovne: 

Gidra – Píla:    Qkulm = 44,5 m3.s-1  qkulm = 1,35 m3.s-1.km-2 
Parná – Horné Orešany   Qkulm = 53,1 m3.s-1  qkulm = 1,40 m3.s-1.km-2 
 
Na posúdenie historickej významnosti dosiahnutého prietoku sa používa N-ročnosť 

kulminačného prietoku, tzn. porovnanie stanoveného kulminačného prietoku s návrhovými hodnotami 
N-ročných prietokov (podľa pravdepodobnosti opakovania maximálnych prietokov) pre daný tok 
a profil. Hodnotenie N-ročnosti dosiahnutých prietokov má význam  pre vzájomné porovnanie týchto 
hodnôt na rôznych tokoch a profiloch, nakoľko samotný prietok je na tokoch/profiloch s rádovo 
rozdielnymi plochami povodia neporovnateľná hodnota. (Blaškovičová, 2010). V súčasnosti sa 
používajú platné návrhové hodnoty N-ročných prietokov, aktualizované na SHMÚ k 1.7.2007 v rámci 
schválenia výstupov úlohy „Spracovanie hydrologických charakteristík“.  



Kulminačné prietoky v profiloch Gidra-Píla a Parná – Horné Orešany podľa návrhových 
hodnôt N-ročných prietokov dosiahli významnosť viac ako 1 000-ročného prietoku. 

Priebeh prietokovej povodňovej vlny podľa stanovených parametrov je znázornený 
na obrázkoch 4 a 5. 

 
Vyhodnotenie objemu povodňovej vlny 
Z priestorového rozdelenia denného úhrnu zrážok (v 2 alternatívach: 2D, 3D s uvažovaním 
nadmorskej výšky) za deň 7.6.2011 bol pre obidve povodia vypočítaný objem zrážok spadnutých 
za tento deň na jednotlivé povodia. Pre profil Gidra – Píla je to pre priemernú hodnotu úhrnu 
na povodie 95,97 mm (2D), resp. 88,99 mm (3D), objem zrážok 3 162 212 m3, resp. 2 932 221 m3. Pre 
profil Parná – H. Orešany je to pre priemerné úhrny na povodie 76,32 mm (2D) a 78,03 mm (3D), 
objem zrážok 2 889 400 m3, resp. 2 765 029 m3.  
Z priebehu prietokových povodňových vĺn sme vypočítali odpovedajúci objem vody odtečenej 
profilom vodomernej stanice za 1 deň (24 hodín) od nástupu povodne a za 1,5 dňa (36 hod) od nástupu 
povodne. V nasledujúcom časovom úseku došlo k ďalším zrážkam, ktoré sa prejavili opätovným 
zvýšením prietoku na tokoch. Vypočítané objemy povodňových vĺn (s odrátaním objemu 
odpovedajúcemu prietoku pred nástupom povodne) a ich percentuálny podiel na objeme zrážok sú 
uvedené v tab. 2: 
 
 
Tabuľka 2  Objem povodňových vĺn 
Profil Objem PV za 24 hod [m3] % zrážok Objem PV za 36 hod [m3] % zrážok 
Gidra-Píla 548 610 17,3 – 18,7 661 000 20,9 – 22,5 
Parná-H.Orešany 706 600 24,5 – 25,5 874 300 30,3 – 31,6 
 
Z uvedených objemov povodňových vĺn tvorí objem „špice“ povodňovej vlny (nástup, kulminácia 
a prudká časť poklesu) - vzhľadom na typický „bleskový“ priebeh - menej ako tretinu celkového 
objemu za 36 hodín (26, 6 % (Gidra); 27 % (Parná)). 
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Obr. 4  Priebeh povodňovej vlny v profile Gidra - Píla 
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Obr. 5  Priebeh povodňovej vlny v profile Parná – Horné Orešany 

3. Porovnanie júnovej povodne v Karpatoch s databázou prívalových povodní 
 
Databáza prívalových povodní bola prvýkrát systematicky spracovaná v rámci dizertačnej 

práce (Blaškovičová, 2010), pričom vstupy boli použité z dvoch dostupných typov údajov.  
Prvým zdrojom bolo využitie dostupných materiálov (dokumentov) priamo hodnotiacich 

niektorú prívalovú povodeň na Slovensku, ako boli povodne v júli 1998 na severovýchodnom 
Slovensku (Majerčáková – Škoda, 1998; Majerčáková et al, 1998; Majerčáková et al, 2004, Šťastný, 
1998), povodeň na Štrbe v júli 2001 (Majerčáková et al, 2004; Šťastný – Majerčáková, 2003), 
povodeň na Turnianskom potoku v júni 2004 (Danáčová – Velčická, 2004), povodeň v Ždiari v júni 
2006 (Demeterová, nepublikované).  

Ako ďalší zdroj vstupných údajov sa využila databáza prietokových údajov vodomerných 
staníc SHMÚ a každoročné hodnotenie extrémnych prietokov v periodicky vydávanej publikácii 
Hydrologická ročenka povrchových vôd. Z ročeniek od r. 1995 sa vyberali udalosti s kulminačným 
prietokom s významnosťou viac ako Q20 (prípadne niektoré súvisiace profily sa brali aj s nižšou 
významnosťou), pričom sa vylúčili jarné povodne z topenia snehu. U takto vyselektovaných udalostí 
sa kontrolou priebehu a rýchlosti nástupu povodne vyberali povodňové vlny typické pre prívalovú 
povodeň z búrok. Tieto údaje tak reprezentujú profily vodomerných staníc a ich výhodou je 
dostupnosť záznamu priebehu povodňovej vlny (hydrogram).  

Celkovo sa v databáze prívalových povodní zhromaždili údaje z 57 profilov a s vyhodnoteným 
prietokom. Z týchto profilov niektoré povodne súvisia, t.j. dokumentujú jednu búrkovú udalosť. 
Po analýze sa vyčlenilo 25 samostatných povodňových udalostí a jednotlivé hodnotené povodne 
v profiloch sa priradili do týchto povodňových udalostí. Niektoré z udalostí podľa vyjadrenia 
klimatológa navzájom súvisia v rámci jednej meteorologickej udalosti, ale jednotlivé povodne boli 
spôsobené samostatnými zrážkovými systémami. 

Na grafickú analýzu a porovnanie kulminačných prietokov sa používa ich jednotková hodnota 
– špecifický kulminačný odtok, t.j. objem odtoku vody z jednotky plochy povodia za jednotku času. 
Grafickým ohraničením a efektívnou sumarizáciou extrémnych kulminácií za predchádzajúce obdobie 
sú tzv. obalové čiary. Tieto ohraničujú maximálne hodnoty a tvoria tak istú teoretickú hranicu 
predpokladaných maximálnych kulminácií v danom regióne. V prácach týkajúcich sa hodnotenia 



maximálnych prietokov sa pomerne často používajú (napr. Herschy, 2005, Gaume et al, 2009, 
Hydrologické poměry ČSSR, 1970). 

Na obr. 6 je pre body špecifických odtokov prívalových povodní z databázy vykreslená 
obalová čiara navrhnutá pre tieto body v rámci medzinárodného projektu zameraného na prívalové 
povodne – HYDRATE, pre porovnanie sa uvádza aj obalová čiara, ktorá bola v projekte navrhnutá pre 
zosumarizované rady údajov o prívalových povodniach od všetkých participujúcich krajín v projekte, 
ako aj „svetová“ obalová čiara, vychádzajúca z radu najväčších povodní (Gaume et al, 2009). Takéto 
hodnoty špecifických odtokov sú pre slovenské podmienky v princípe nereálne a ťažko predstaviteľné.  

Prekvapujúco presne vystihuje hodnotený súbor špecifických odtokov obalová čiara prevzatá 
z publikácie Hydrologické poměry, III. diel (HMÚ, Praha, 1970), kde je uvedená obalová čiara pre 
najväčšie povodne evidované na území bývalého Československa do roku 1964. 

Pozícia hodnôt špecifických odtokov prívalovej povodne na Gidre a Parnej z júna 2011 medzi 
hodnotenými prívalovými povodňami z databázy je znázornená na obr. 7. Z grafu je zrejmé, že 
z hydrologického hľadiska predmetná prívalová povodeň nepatrí v rámci celého Slovenska medzi 
extrémne, zaraďuje sa približne do stredu zobrazených bodov. Pri pomyselnom preložení bodov 
zobrazených špecifických odtokov na Gidre a Parnej  priamkou rovnobežnou s obalovou čiarou 
kulminačných špecifických odtokov sa tieto body nachádzajú približne na úrovni špecifických 
odtokov prívalovej povodne na Svacenickom jarku a Deberníckom potoku v r.2009  a sú o niečo 
nižšie v porovnaní s hodnotami prívalovej povodne na Handlovke v r.2010 (V Handlovej bola pri 
ploche 40,18 km2 hodnota špecifického odtoku 2,19 m3.s-1km-2). Rádovo niekoľkonásobne vyššie sú 
hodnoty nachádzajúce sa v hornej časti grafu blízko obalovej čiary, reprezentujúce prívalovú povodeň 
na Štrbe v r. 2001 a tragickú povodeň na Malej Svinke v r. 1998. 

Pre danú oblasť Malých Karpát však hodnoty špecifického odtoku predstavujú charakteristiku 
povodne s mimoriadne vysokou významnosťou, ako je zrejmé z vyhodnotenia jej N-ročnosti 
uvedeného vyššie. 
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Obr. 6  Špecifické odtoky prívalových povodní a ich obalové čiary 
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Obr. 7  Porovnanie špecifického odtoku prívalovej povodne na Gidre a Parnej s databázou 
 
 
 

4. Závery 
 

Vyhodnotenie kulminačného prietoku a objemu povodne je zaťažené značnými neistotami. 
Všeobecne najpresnejším spôsobom stanovenia hodnoty kulminácie je zameranie prietoku počas 
kulminácie priamym meraním (hydrometrovanie, ADCP). U prívalových povodní je táto možnosť 
v praxi takmer nerealizovateľná. Dôvodom je najmä extrémne rýchly nástup kulminácie a následný 
rýchly pokles, ako aj ťažká prístupnosť k profilu pri vybrežení vody z toku a pri možnom zaplavení 
a poškodení komunikácií, zvýšené riziko úrazu pracovníkov pri meraní pri vysokých hladinách 
a rýchlostiach prúdenia, a pod. 
 Pri určovaní kulminačného prietoku pomocou výpočtu sú zdrojmi neistôt vstupné údaje, 
predovšetkým stanovenie rýchlosti prúdenia počas kulminácie v samotnom koryte a vo vybreženej 
časti. To súvisí s odhadom hodnoty koeficientu drsnosti, správneho zaznamenania povodňových stôp 
a zamerania priečneho profilu ako aj pozdĺžneho sklonu, stanovením hodnôt úhrnu príčinnej zrážky 
a jej časového a priestorového rozdelenia. Pre výpočet objemu odtečenej vody je dôležitým vstupom 
časový priebeh povodňovej vlny. Existencia záznamu priebehu vodných stavov z vodomernej stanice 
je v takom prípade mimoriadne významným vstupom, výrazne zvyšujúcim presnosť výpočtu. Ak 
v povodí vodomerná stanica nie je, príp. je extrémnou povodňou vyradená z prevádzky, informácie sa 
získavajú od svedkov udalosti – miestnych obyvateľov. Tie bývajú často zaťažené mierou subjektivity 
a spoľahlivosti jednotlivých svedkov, ich výpovede je potrebné navzájom overovať. Pri súčasnom 
prudkom rozvoji mobilných telefónov a väčšej dostupnosti videokamier sú záznamy obyvateľov 
z kulminácie alebo z času blízkom kulminácii veľkým prínosom pre odhady rýchlostí prúdenia 
a zaplavených profilov. Podobne aj záznamy médií, ktoré sú o výskyte povodňovej udalosti 
informované často ďaleko skôr ako hydrológovia a sú na mieste krátko po kulminácii. 
 Stanovené hodnoty kulminačných prietokov v hodnotených profiloch zaradili túto prívalovú 
povodeň medzi historicky mimoriadne významné. Významnosť prietokov značne presahujúca 1 000-
ročný prietok, pravdepodobne podnieti ďalšie prehodnotenie návrhových hodnôt N-ročných prietokov 
v danej oblasti. Samotné hodnoty špecifických odtokov nepredstavujú na území Slovenska 



mimoriadne extrémy v porovnaní s prívalovými povodňami registrovanými v databáze prívalových 
povodní, pre túto oblasť sú však výnimočné. 
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