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Predmet a cieľ projektového zámeru
-

Predmetom projektového zámeru je vybudovanie protipovodňovej ochrany mesta
Žiar nad Hronom, ktorej cieľom je ochrana priemyselného areálu na ľavom brehu
Hrona v katastrálnom území Horné Opatovce, rozvíjajúcu sa priemyselnú zónu na
pravom brehu Hrona v katastrálnom území Žiar nad Hronom a intravilán časti
mesta v Šášovskom Podhradí pri storočnom prietoku na rieke Hron.

-
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Východiskové podklady
Pri vypracovávaní návrhu protipovodňových opatrení sa vychádzalo s návrhového
prietoku, predpokladaného zaplaveného územia návrhovým prietokom a zo skúseností pri
povodňových situáciách.
Opis súčasného stavu
Na ochranu priemyselnej časti v k. ú. Horné Opatovce bola vybudovaná ľavostranná
ochranná hrádza Opatovská v r. km 127,556 – 129,256, ktorá bola v rámci výstavby
rýchlostnej komunikácie navýšená a v súčasnosti spĺňa ochranu pred Q100. Pravostranná
ochranná hrádza, resp. brehové navýšenie v Žiari nad Hronom v r. km 129,800 – 131,400 by
bola pri Q100 preliata a zaplavila by priemyselnú zónu v tejto časti. Prístupová cesta
k prevádzkovému stredisku SVP š.p. a k stredisku MO Slovenského rybárskeho zväzu by
bola pri Q100 preliata a uvedené objekty by boli zaplavené. V k.ú. Šášovské Podhradie sú
ohrozené 4 rodinné domy.
Opis navrhnutého opatrenia
Bezpečnosť protipovodňových opatrení je navrhnutá s bezpečnosťou 0,5 m. Pre tento účel
sú navrhnuté nasledovné opatrenia:
-

Navýšenie pravostrannej ochrannej hrádze v r. km 129,800 - 131,400 o cca 100
cm.

-

Spätné ohrádzovanie Lutilského potoka bude riešené v rámci zámeru PPO na
Lutilskom potoku.

-

V Šášovskom Podhradí sa vybuduje ochranná hrádza v r. km 134,500 – 134,580
výšky 1,5 m, dĺžka 100 m. V prípade, že sa bude realizovať výstavba MVE
Šášovské Podhradie, bude protipovodňová ochrana riešená v rámci tejto stavby.

-

Pozdĺž prístupovej cesty k stredisku SVP, š. p. sa r. km 131,040 – 131,400
vybuduje nábrežný múr výšky 100 cm, od strediska po rýchlostnú komunikáciu
r.km 131,400 – 131,600 sa vybuduje sypaná ochranná hrádza výšky 100 cm.
Bezpečnostný priepad z mŕtveho ramena je potrebné prestavať na hradený. Pri
spracovávaní
projektovej
dokumentácie
bude
potrebné
prepočítať
opodstatnenosť súčasnej kapacity bezpečnostného priepadu, ktorý je vybudovaný
zo 12-tich rúr DN 1000. V prípade jeho opodstatnenosti je potrebné nábrežný múr
pripraviť v tomto úseku na provizórne hradenie. Ak je priepad predimenzovaný,
vhodnejšie by bolo osadiť kanálové uzávery.

-

Nezastavané a poľnohospodárske pozemky zostávajú nechránené pred Q100
a ponechávajú sa na zaplavenie.

-

Prietočný profil pod cestným mostom do Žiaru nad Hronom a lavičkou do ZSNP je
pravdepodobne nedostatočný pre prevedenie Q100 . Riešením tohto problému
bude potrebné sa zaoberať pri spracovávaní projektovej dokumentácie.

Hydrotechnický výpočet
- Hydrotechnický výpočet kapacity vodného toku v rkm 125,2-133,2 vypracoval
Hydroconsult Bratislava, 2004. Výpočet priebehu hladiny pri nerovnomernom
ustálenom prúdení, rkm 133,236-136,361 vypracované SVP, š.p. OZ Banská
Bystrica, 2013.
KM
DNO
L_BREH
P_BREH
HLADINA KOTA
133,236
246,450
250,300
257,400
6,050
252,500
134,334
248,100
257,450
254,000
4,720
252,820
135,179
248,950
260,300
254,300
4,823
253,773
136,007
250,100
260,400
260,250
5,252
255,352
136,361
251,650
256,600
257,400
4,540
256,190

SKLON
PRIETOK
RYCHLOST
0,0001827
900,000
0,796
0,0004761
900,000
1,034
0,0019328
900,000
1,747
0,0020886
900,000
2,406
0,0004170
900,000
0,948

Posúdenie lokality po zrealizovaní protipovodňového opatrenia
Po vykonaní protipovodňových oparení sa zabráni rozsiahlym škodám v priemyselnom
areáli na priľahlých nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v súčasnosti v nedostatočne
chránenom území.

Fotodokumentácia
- fotodokumentácia súčasného stavu koryta vodného toku a priľahlého územia
intravilánu danej obce

Situácia - Šášovské Podhradie

ochranná hrádza

Situácia – celý úsek

Začiatok úseku r. km 125,200

1. Pravobrežné brehové navýšenie poniže cestného mosta.

2. Pravobrežné brehové navýšenie povyže cestného mosta.

3. Pravobrežné brehové navýšenie povyže cestného mosta.

4. Prístupová cesta k stredisku SVP š.p., trasa nábrežného múra.

5. Prístupová cesta zo strediska SVP š.p., trasa nábrežného múra.

6. Prístupová cesta k Ladomerskej ochrannej hrádzi, trasa budúcej ochrannej hrádze.

7. Bezpečnostný priepad z rybníka, vtok.

8. Bezpečnostný priepad z rybníka, výtok.

9. Značka veľkej vody z roku 1974 na sokli Rybárskeho domu.

10. Značka veľkej vody z roku 1974 na cestnom moste do Žiaru nad Hronom

