SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p.
Správa povodia stredného Hrona Zvolen

Protipovodňové opatrenia na toku Hron, r. km
130,000 – 131,800 v obci Ladomerská Vieska
okres: Žiar nad Hronom
kraj:
Banskobystrický

Vypracoval: Ing. Jozef Černaj
Odbor vodohospodárskej prevádzky
máj 2013

Predmet a cieľ projektového zámeru
-

Predmetom projektového zámeru je vybudovanie protipovodňovej ochrany časti
obce Ladomerská Vieska, ktorej cieľom je ochrana priemyselného areálu pred
škodami spôsobenými zaplavením územia pri storočnom prietoku na rieke Hron.
V priemyselnom areáli pracuje cca 1000 pracovníkov.

-
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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 Ladomerská Vieska pred povodňovými prietokmi je
vybudovaná ľavostranná ochranná hrádza Vieska v r. km 129,624 – 131,026 a na ochranu
prevádzkového strediska SVP š.p,, budovy MO SRZ a územia studní pitnej
vody, ľavostranná ochranná hrádza Ladomer 131,730 – 132,745. Tieto ochranné hrádze
nemajú také parametre aby v súčasnosti spĺňali ochranu pred prietokom Q100 .
Opis navrhnutého opatrenia
Bezpečnosť protipovodňových opatrení je navrhnutá s bezpečnosťou 0,5 m. Pre tento
účel sú navrhnuté nasledovné opatrenia:
-

Navýšenie ochranných hrádzí Vieska a Ladomer o cca 50 cm.

-

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 existujúcej kapacity vodného toku (vypracúva OZ BB),

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

VÝKAZ VÝMER HLAVNÝCH DRUHOV PRÁC
druh prác
ochranná hrádza Vieska-zemná
ochranná hrádza Ladomer-zemná

4 750
3 750

MJ
m3
m3

jednotková cena

celková cena

Pre navýšenie jestvujúcich hrádzí je potrebné majetkoprávne vysporiadať pozemky o ploche
cca 2 400 m2.

Situácia - Ladomerská Vieska
Navýšenie OH Ladomer
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Navýšenie OH Vieska

1.Povodeň v decembri 2009. Pohľad na cestný most do Žiaru nad Hronom.

2.Povodeň v decembri 2009,OH Ladomer, stopy po úrovni hladiny.

3.Povodeň v decembri 2009,OH Ladomer, stopy po úrovni hladiny.

4. OH Vieska

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

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

