B-EX1

POVODŇOVÉ RIZIKO

Číslo

B-EX1

Názov indikátora

Povodňové riziko

Oblasť

E

Definícia indikátora

Indikátor vypovedá o miere povodňového rizika vyplývajúceho z
polohy stavby.

Jednotka indikátora

číslo

Kľúčové slová

Zrážky, povodne, záplavy, záplavová zóna, povodňové ohrozenie

Dôvod sledovania a
využiteľnosť

Umiestnenie stavby v záplavovej zóne príslušnej kategórie
priamo súvisí s rizikom ohrozenia stavby fluviálnymi povodňami
ako jedným z dôsledkov zmeny klímy.

Úplnosť, reprezentatívnosť,
validita

Indikátor nehodnotí konkrétne miestne podmienky ani stav
budovy. Vypovedá o štatistickej miere rizika expozície budovy
povodni podľa hydrologických dát.

Popis spracovania dát

Na stanovenie hodnoty je potrebné určiť, v akej zóne z hľadiska
rizika záplav sa budova nachádza.
Na stanovenie povodňového rizika sa rozlišujú štyri zóny podľa
miery nebezpečenstva, ktorých vymedzenie sa odvíja od
predošlých meraní a stupňa rizika zaplavenia vodou:
1 - zóna so zanedbateľným rizikom povodne (poloha mimo Q100)
2 - zóna s nízkym rizikom povodne (územie tzv. storočnej vody,
Q100)
3 - zóna so stredným rizikom povodne (územie tzv.
päťdesiatročnej vody, Q50)
4 - zóna s vysokým rizikom povodne (územie tzv. dvadsaťročnej
vody, Q20)
Podľa tejto zonácie sa stanovuje výška poistenia proti povodni.
V zóne 4 poisťovne zvyčajne bývanie nepoisťujú.
Na účely indikátora sa pridáva najhoršia kategória:
5 - poloha na území päťročnej vody Q5, označovaná ako zóna 5.
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Zdroj dát

Indikátor vychádza z povodňových máp/máp povodňového
ohrozenia (nebezpečenstva)/máp záplavových zón. Indikátor
vychádza z povodňových máp/máp povodňového ohrozenia
(nebezpečenstva)/máp záplavových zón. Povodňové mapy sú
dostupné na stránke Ministerstva životného prostredia SR
(https://lnk.sk/aa37). Mapy povodňového ohrozenia a mapy
povodňového rizika vodných tokov Slovenska možno nájsť na
stránke Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.
(https://mpompr.svp.sk/).

Frekvencia sledovania

2 – 3 roky

Ovplyvniteľnosť mestom

Umiestnenie budov na bývanie môže mesto/mestská časť/obec
ovplyvniť v rámci politiky a praxe územného rozvoja.

Spôsob prezentácie

Výsledky budú prezentované v jednotnom rámci CReLoCaF na
päťstupňovej škále podľa stanovených intervalov.

Zodpovednosť

Vlastník, správca, pracovník územného plánovania obecného
úradu
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