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Vodohospodári vykonávajú zabezpečovacie práce po povodni vo Vysokých 

Tatrách 
 

 

Stará Lesná, 8.8.2018 

 

 

V dôsledku intenzívneho dažďa došlo v katastri obce Stará Lesná k výraznému vzostupu 

hladiny Studeného potoka a následnému vybreženiu vody z koryta toku. Starosta obce vyhlásil 

dňa 18.7.2018  III. stupeň PA k 11:30 hod. Povodeň ohrozovala chatovú osadu a turistov. 

Neskôr večer vyhlásili aj ďalšie obce III. Stupeň povodňovej aktivity v tejto oblasti (obec 

Osturňa, Tatranská Javorina, Malá Frankovka, Ždiar). 

 

Na povodňou zasiahnutých úsekoch bola od začiatku intenzívneho dažďa zamestnancami 

SLOVENSKĚHO VODOHOSPODÁRSKÉHO PODNIKU, štátneho podniku vykonávaná 

hliadková činnosť. Správca toku začal po vyhodnotení situácie zabezpečovať presun 

stavebných mechanizmov a nákladnej dopravy na povodňový dvor v blízkosti zasiahnutého 

územia.  

 

Nasledujúci deň (19.7.2018) o  9,00 h sa na Obecnom úrade v Starej Lesnej konala 

povodňová komisia, na ktorej bolo skonštatované, že zabezpečovacie práce na Studenom 

potoku sa môžu vykonávať až po poklese vody. Nie sú umožnené prístupy k vodnému toku, 

zaplavené sú cesty, mosty a lávky sú poškodené. 

V ďalších hodinách sa začali vykonávať zabezpečovacie práce v ostatných, vodou 

poškodených úsekoch. 

 

Na potoku Javorinka v Tatranskej Javorine (Podspády) sa stabilizovali vymyté opory dvoch 

cestných mostov lomovým kameňom a zároveň sa odstraňovala naplavená drevná hmota 

z profilu mostného telesa, prečistenie koryta a presun nánosov s opevnením brehu (a zároveň 

sa odstraňovala naplavená drevná hmota z profilu mostného telesa.  

V obci Osturňa na Osturnianskom potoku v mieste, kde došlo k poškodeniu pravého brehu 

pred nábehovými krídlami mostného objektu sa realizovala stabilizácia pravého brehu 

lomovým kameňom a prečistenie a prehĺbenie koryta od nánosov a naplavenín V obci Ždiar sa 

vykonávali záchranné práce svojpomocne obcou. V spolupráci s dobrovoľnými hasičmi odstraňovali 

popadané stromy z miestnych tokov, čistili cesty od nánosov blata a štrku, priepusty a rigoly. Dňa 

31.7.2018 o 17.00  bol odvolaný III. SPA a ponechaný II. SPA. 

Po poklese hladiny Studeného potoka v Starej Lesnej sa vykonávalo prehŕňanie nánosov 

a stabilizovanie ľavého brehu pod strhnutým mostným objektom lomovým  a usmerňovanie 

toku v chatovej oblasti, stabilizovanie ľavého brehu lomovým kameňom. Dňa 31.7.2018 

o 17.00  bol odvolaný III. SPA a ponechaný II. SPA. 
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K dnešnému dňu (8.8.2017) zabezpečovacie práce naďalej prebiehajú. Na 

zabezpečovacích prácach  sa každý deň podieľa v priemere 23 zamestnancov 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku, ktorí tu odpracovali zatiaľ 

viac ako 5900 hodín. Nasadená je tu aj ťažká technika (nákladné vozidla, pásové bagre, 

traktory, kráčajúce rýpadla, cisterna). K dnešnému dňu je na zabezpečovacie práce, 

stabilizovanie brehu použitých 2 720 ton lomového kameňa. Z doteraz dostupných 

informácií predpokladáme hrubý odhad nákladov za zabezpečovacie práce na 275 000 €. 

Doplňujúca informácia pre médiá:  

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. bol založený v roku 1997. Vznikol spojením štyroch 

štátnych podnikov – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodvy 

a Hornádu.  

 

SVP, š. p. spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných 

hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km, takisto je prevádzkovateľom Vodného diela 

Gabčíkovo. Celková plocha povodí je 49 015 km².  

 

Organizačne je tvorený Podnikovým riaditeľstvom so sídlom v Banskej Štiavnici, štyrmi 

odštepnými závodmi (Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica a Košice) a jednotlivými 

správami povodí. 

 

 

 

 

 

Odštepný závod Bratislava  

 Závod Dunaj 

 Závod Gabčíkovo 

 Správa povodia Moravy 

 Správa vnútorných vôd Komárno 

 Správa vnútorných vôd Šamorín 

 

Odštepný závod Piešťany 

 Správa povodia horného Váhu 

 Správa povodia stredného Váhu 1 

 Správa povodia stredného Váhu 2 

 Správa povodia dolného Váhu 

 Správa povodia hornej Nitry 

 Správa povodia dolnej Nitry 

 

Odštepný závod Banská Bystrica  

 Správa povodia horného Hrona 

 Správa povodia stredného Hrona 

 Správa povodia dolného Hrona 

a povodia dolného Ipľa 

 Správa povodia horného Ipľa 

 Správa povodia Slanej 

 

Odštepný závod Košice  

 Správa povodia Hornádu a Bodvy 

 Správa povodia Bodrogu 

 Správa povodia Laborca 

 Správa povodia Dunajca 

a Popradu  

 

mailto:hovorca@svp.sk

