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Hydrologické prvky
Hydrologický rok 2014 bol hodnotený ako zrážkovo veľmi
vlhký rok. Z hľadiska odtoku to bol rok normálny, v jednotlivých povodiach sa však vodnosť pohybovala v pomerne
širokom rozpätí, od 50 do 170 % dlhodobých prietokov.
Priemerné ročné prietoky
Na základe dlhodobého vývoja trendov priemerných ročných prietokov je územie SR rozdelené na územie vysoko
zraniteľné, stredne zraniteľné a nízko zraniteľné. K vysoko
zraniteľným územiam (povodia s prudko klesajúcim až klesajúcim trendom priemerných ročných prietokov) sú priradené
povodia Bodvy, Ipľa, Slanej, ľavostranné prítoky a dolná časť
povodia Hrona, dolná časť povodia Nitry, povodia Malého
Dunaja a slovenské časti povodí Dunaja a Moravy. Medzi
stredne zraniteľné územia (povodia s mierne klesajúcim,
resp. bez trendu) patria povodia Bodrogu, Hornádu, Popradu
a Dunajca, hornej časti povodia Váhu a hornej časti povodia
Nitry. Ako nízko zraniteľné sú označené povodia s nulovým,
resp. mierne stúpajúcim trendom priemerných ročných prietokov – pravostranné prítoky Váhu od Belej, povodia Oravy
a Kysuce. Pre jednotlivé územia boli na ilustráciu vybrané
vodomerné stanice: Krupinica v Plášťovciach a Dunaj v Bratislave.
Maximálne prietoky
V hydrologickom roku 2014 sa vyskytli povodňové situácie
v máji v povodí Váhu na Jalovskom potoku a Kvačianke
a v povodí Oravy a v povodí Hornádu. V druhej polovici júla

sa vyskytli prívalové povodne v hornej časti povodia Varínky a na Radiši. Prívalová povodeň vo Vrátnej doline 21. júla
bola najznámejšou hydrologickou situáciou v roku 2014. Jej
účinok bol znásobený múrovými prúdmi zo svahov Stien
a Hromového. Dolná časť sedačkovej lanovky vo Vrátnej
doline bola úplne zdevastovaná, našťastie si táto pohroma
nevyžiadala ľudské životy.
Trendy maximálnych ročných prietokov za obdobie
1951 – 2014 sú v podstate vyrovnané alebo klesajúce. Nárast
maximálnych prietokov je na Dunaji v Bratislave.
Minimálne prietoky
Ani v jednej vodomernej stanici nebolo v hydrologickom
roku 2014 zaznamenané absolútne prietokové minimum.
Z hľadiska trendov minimálnych ročných prietokov je štatisticky najvýznamnejší klesajúci trend na Krupinici v Plášťovciach.
Vláda SR svojím uznesením č. 148/2014 prijala Stratégiu
adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Stratégia popisuje prejavy a trendy zmeny klímy, rámec pre prípravu stratégie, zásady a princípy proaktívnej adaptácie, možné dôsledky zmeny klímy v oblastiach prírodné prostredie,
biodiverzita, sídelné prostredie, zdravie obyvateľstva, poľnohospodárstvo, lesníctvo, vodné hospodárstvo, doprava,
energetika a priemysel. Stratégia ďalej navrhuje adaptačné
opatrenia vo všetkých týchto oblastiach a možnosti ich financovania.
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Graf 156 I Priemerné ročné prietoky za obdobie 1951 – 2014
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