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1.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA 
 
       Staveniskom navrhovanej stavby je  koryto potoka Terebľa v intraviláne obce Kalša, okres 
Košice - okolie. 
       Potok Terebľa preteká intravilánom obce Kalša zo západu smerom na východ. Po brehoch 
koryta sú situované miestne komunikácie, verejné priestranstva, súkromné záhrady, oplotenia, 
ojedinele aj hospodárske budovy. Vzhľadom na tieto skutočnosti je na niektorých úsekoch 
sťažený prístup ku koryto potoka          
       Pozdĺž toku sú umiestnené stĺpy vzdušného elektrického a telefónneho vedenia, niektoré 
stĺpy sú situované úplne na brehovej čiare. Súbežne s tokom, v telese miestnych komunikácií sú 
umiestnené podzemné inžinierske siete – voda, kanalizácia a plyn, ktoré viackrát po trase križujú 
potok. Voda a plyn križujú potok zhykami ponad koryto, obyčajne na samostatnej nosnej 
konštrukcií pri mostných objektoch, kanalizácia križuje  na dvoch miestach potok popod koryto. 
Presné miesto križovania  v tomto štádiu prípravy stavby nebolo v teréne identifikované.    
       V samotnom koryte potoka sa nachádza brehový porast na úseku od začiatku úpravy v km 
0,000  po obslužnú lávku v km 0,273, na ostatnom úseku toku sa nachádzajú iba ojedinelé stromy 
po brehoch potoka. V koryte sa nachádza aj množstvo kameňa z pôvodného opevnenia, ktoré 
bolo zdevastované počas povodne v máji 2010.    
       Stavenisko je prístupné z jestvujúcich miestnych komunikácií v obci. Stavebné práce budú 
realizované prevážne v koryte potoka, ktoré sa sprístupní pre mechanizmy dočasnými rampami. 
       Z pohľadu prístupnosti, jeho konfigurácie a celkového viditeľného vzhľadu môžeme  
stavenisko považovať za mierne obtiažne.  
        
1.2 POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY 
  
       Pri vypracovaní projektovej dokumentácie boli použité tieto podklady:  
 

- základná mapa ČSSR v  M = 1: 10 000 
- vodohospodárska mapa v M = 1: 50 000 
- výškopisné a polohopisné zameranie územia stavby v  M = 1:500  / výškový systém B.p.v., 

súradnicový systém JTSK / , vypracované v novembri 2011 a domeranie územia 
v decembri  2011 

- Hydrologické údaje o prietoku N- ročných vôd na potoku Terebľa v profile Kalša dodal 
SHMÚ Bratislava, Odbor Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy, 
Ďumbierska 26, 041 17 Košice, listom č. 305 – 2323/2017/5952 zo dňa 15.5.2017. 

- poznatky z rokovaní a z pochôdzky v teréne, fotodokumentácia 
 
1.3 REALIZOVANÉ PRIESKUMY 
 
       Na stavenisku predmetnej úpravy toku v tomto štádiu prípravy stavby nebol realizovaný 
inžiniersko-geologický prieskum, preto popíšeme aspoň širšie územie na základe dostupných 
materiálov. 
Geografické údaje širšieho územia 
Z geografického hľadiska (Mazúr et al., 1986) je územie súčasťou celku Slanské vrchy. 
Klimatický spadá do teplej až mierne teplej oblasti, okrsku mierne teplého, vlhkého s chladnou 
zimou. Priemerný dlhodobý ročný úhrn zrážok tu predstavuje hodnotu 625 mm. Klimatické 
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faktory, akými sú trvalé zmeny v intenzite zrážok a zvýšený rozsah epizódnych búrok, významne 
vplývajú na infiltráciu a zvýšenie povrchového odtoku. Evapotranspirácia (celkový výpar) a jej 
zmeny sú výslednicou vplyvu zmien celého súboru faktorov, z ktorých za hlavné možno 
považovať teplotu vzduchu, rozdelenie ročných úhrnov zrážok, intenzitu zrážok, veterné pomery 
a vegetáciu.  
Geologická stavba širšieho územia  
Geologické podložie územia je budované usadeninami treťohorného mora, sopečnými tufmi 
a lávami treťohorných vulkanov, štrkovými náplavmi riek a pieskovými návejmi vetra z obdobia 
štvrtohôr. Pod týmito vrstvami a blokmi hornín sa nachádza ešte staršie podložie, ktoré je tvorené 
poklesnutým horninovým masívom pokračujúcim zo susediacich starších pohorí. 
 
Z hydrologického hľadiska ide o povodie potoka Terebľa, ktorý vyúsťuje do Roňavy a je 
súčasťou povodia Bodrogu.  
Hydrologické údaje  potrebné k vypracovaniu predmetnej projektovej dokumentácie dodal 
SHMÚ Bratislava, Odbor Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy, Ďumbierska 26, 
041 17 Košice, listom č. 305 – 2323/2017/5952 zo dňa 15.5.2017. 
 
Tok:      Terebľa 
Profil:     Kalša 
Hydrologické číslo:  4-30-11-017 
Plocha povodia:  28,5 km2 
rkm:      4,4 
 
Maximálne prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne raz za : 
 

1 5 10 20 50 100 rokov 
5,5 11 13,3 16 19 23 m3.s-1 

 
 Uvedené údaje o prietokoch  platia pre prirodzený režim povrchového odtoku a podľa STN 75 
1400 sú zaradené do IV.triedy spoľahlivosti. 
 Hydrologické údaje majú platnosť 5 rokov od ich vydania. 
 
1.4 PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE VÝSTAVBU 
 
  Predmetná stavba si vyžaduje nasledovnú prípravu pre výstavbu: 
 
Vytýčenie podzemných vedení  
Na predmetnom stavenisku sa nachádza množstvo inžinierskych sieti vzdušných (elektrické 
a telekomunikačné) a podzemných (voda, kanalizácia plyn), ktoré sú situované po brehoch potoka 
Terebľa a ktoré potok na viacerých miestach križujú. Niektoré siete sú geodetický zamerané za 
základe viditeľných vonkajších znakov (šachty, signalizačné tyče a pod.). Presné vytýčenie 
všetkých podzemných inžinierskych sieti (polohové aj výškové) a ich vyznačenie v teréne je 
nutné zabezpečiť pred začiatkom výstavby.  Zhotoviteľ ich musí počas výstavby rešpektovať 
a chrániť aby nedošlo k ich poškodeniu pri realizácií zemných prác !!!      
Likvidácia drevín a porastov 
V samotnom koryte potoka sa nachádza brehový porast na úseku od začiatku úpravy v km 0,000  
po obslužnú lávku v km 0,273, na ostatnom úseku toku sa nachádzajú iba ojedinelé stromy po 
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brehoch potoka. Brehový porast z koryta je potrebné odstrániť pred začiatkom výkopových prác. 
Ojedinelé stromy po brehoch je potrebné zachovať, ich výrub je prípustný iba v ojedinelých 
nevyhnutných prípadoch, ak by zasahovali do prietokového profilu novo- navrhovaného koryta. 
 
Demolácia dreveného stavidlá  
V km 0,273 je vybudovaná stavidlová hať, ktorá v minulosti slúžila pre vzdutie vody do 
mlynského náhonu. Hať je poškodená, v súčasnosti už neplní svoju funkciu. Stavidla sú trvalé 
vyhradené do úrovne lávky. Drevená konštrukcia stavidiel je prehnitá a ohrozuje bezpečnosť osôb 
náhodne sa pohybujúcich  v blízkosti hate. Navrhujeme pohyblivé časti hate – stavidla, po dohode 
so správcom toku odstrániť. Betónový prah hate po oprave vývaru bude slúžiť ako výškový 
stupeň na potoku. Navrhovaná niveleta je tomu prispôsobená.    
 
Odvedenie vôd počas výstavby 
Stavebné práce budú realizované po pracovných úsekoch vždy na polovicu profilu ( pravý breh 
a polovica dna), druhá polovica profilu (ľavý breh a polovica dna) bude slúžiť na odvádzanie 
prietoku. Po dokončení sa pustí prietok cez upravenú časť a zrealizuje sa druhá časť koryta. V osi 
koryta sa zriadi ohrádzka pre usmernenie prietoku. 
 
Prekládky podzemných a nadzemných inžinierskych sietí   
S prekládkami inžinierskych sieti sa neuvažuje, nakoľko stavebné zásahy sú navrhované  
v súčasnom koryte potoka iba s minimálnymi nevyhnutnými úpravami po brehoch. Pri križovaní 
kanalizačného potrubia bude potrebné toto potrubie pod navrhovaným dnom potoka obetónovať. 
Vzhľadom na situovanie niektorých stĺpov vzdušného elektrického a telekomunikačného vedenia 
bezprostredne na brehovej čiare potoka Terebľa je potrebné tieto počas výstavby zabezpečiť aby 
nedošlo k ich poškodeniu alebo spadnutiu.  
Pokiaľ by vznikla  počas výstavby nevyhnutná požiadavka na prekládku, bude riešená v tom čase 
priamo na stavbe. 
 
 
2.  URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-      
        TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
2.1 ZDÔVODNENIE ARCHITEKTONICKÉHO, URBANISTICKÉHO A STAVEBNO- 
          TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
 
   Účelom tejto projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je navrhnúť úpravu potoka 
Terebľa tak, aby jeho koryto bolo schopné bezpečne odviesť prietok storočnej vody Q100 = 23,0 
m3.s.1 a tým zabezpečiť protipovodňovú ochranu intravilánu obce Kalša. 
       Navrhovanou stavbou nebude narušený urbanizmus daného územia nakoľko navrhovaná 
trasa sleduje trasu súčasného vodného toku a úpravy budú realizované v rozsahu terajšieho  
koryta potoka. 
      Stavba nemá zvláštne nároky na architektonické stvárnenie. Pri návrhu sa prihliadalo na to, 
aby  po vybudovaní vhodne zapadla do okolitého prírodného prostredia, preto pre opevnenie boli 
navrhnuté prírodné materiály - kameň a zatrávnenie. 
       Stavebno-technické požiadavky vyplývajú z hydrauliky toku a stability  navrhovaného profilu 
pri prietoku Q100. Na základe toho je navrhnutý priečny profil, pozdĺžny sklon nivelety 
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a opevnenie koryta pri dodržaní požiadaviek  technickej normy STN 75 2102 Úpravy riek 
a potokov. 
       Stavba bude realizovaná spôsobom obvyklým pre realizáciu vodných stavieb, pri dodržaní 
navrhovaných technických parametrov, platných technických noriem a technologických 
predpisov. 
 
  2.2 ZÁSADY TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
 
       Zásady technického riešenia vyplývajú z požiadavky zabezpečenia protipovodňovej ochrany 
intravilánu obce Kalša na prietok Q100  pri rešpektovaní súčasnej zastavanosti územia po brehoch 
potoka Terebľa, zachovaní jestvujúcich objektov na potoku ( mosty a lávky) a pri dodržaní 
technických požiadaviek na úpravu toku v zmysle STN 75 2102 Úpravy riek a potokov. 
 
Projektované kapacity 
 
Navrhovaný priečny profil :    lichobežníkový 
Šírka v dne :         5,0 m 
Sklon svahov :         1:1,5 a 1:1              
Návrhový prietok :       Q100 = 23,0 m3.s-1 

Hĺbka vody pri Q100 :      h = 1,10 – 1,26 m 
Bezpečnostné prevýšenie:     ∆ h = 0,6 m 
Rýchlosť vody pri prietoku Q100 :  v = 2,78 – 3,65 m.s-1 
Pozdĺžny sklon nivelety dna :    I = 8,0 – 15,58 ‰ 
Výškové stupne - nové :     h = 0,3 m – 5 ks 
Celková dĺžka úpravy:      1 495 m 
 
2.3 STRUČNÝ POPIS STAVEBNO-TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
 
       Predmetná stavba neobsahuje prevádzkové súbory, má jeden stavebný objekt :                                                        
 
SO 01   Úprava potoka Terebľa 
 
Súčasný stav   
 
       Potok Terebľa preteká intravilánom obce Kalša zo západu na východ a cca o 4,4 km poniže 
obce vyúsťuje do potoka Roňava. Predmetný potok bol v minulosti upravený, koryto bolo 
opevnené kamennou dlažbou. Na potoku boli vybudované výškové stupne a na východnom okraji 
intravilánu je vybudovaná stavidlová hať, ktorá slúžila v minulosti pre vzdutie vody do 
mlynského náhonu. V súčasnosti už neplní svoju funkciu, drevená konštrukcia stavidiel je 
prehnitá a tým, že stavidla sú vyhradené do výšky úrovne obslužnej lávky ohrozuje bezpečnosť 
osôb pohybujúcich sa po lávke a pri potoku.   
       V máji 2010 počas dlhotrvajúcich prívalových dažďov došlo k vybreženiu vody z koryta 
a k zaplaveniu nehnuteľnosti (záhrady, pivnice, miestne komunikácie, mosty a lávky) pozdĺž 
potoka. Voda spôsobila značné škody na majetku občanov a na majetku obce, ako aj na 
samotnom koryte potoka. Opevnenie koryta bolo poškodené skoro na celom úseku v intraviláne 
obce, miestami došlo k zosuvom svahov ( ohrozená stabilita cesty) a časť opevnenia bola prúdom 
vody posunutá z vyššie položeného úseku do nižšie položených miest. Most na miestnej 
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komunikácií pri kostole bol preliaty a voda ohrozila jeho statiku. Podobne hrozilo aj preliatie   a 
poškodenie ostatných mostných objektov a lávok. 
      Po májovej povodní ostalo koryto potoka úplne zdevastované. V rámci zabezpečovacích prác 
po povodni správca toku  urobil najnutnejšie zásahy za účelom sprietočnenia koryta, vyťažil z 
koryta nánosy bahna a zosuvy svahov dočasne stabilizoval nahádzkou z lomového kameňa. 
V takomto stave je koryto potoka doteraz. 
Jestvujúce objekty na toku a križovania potoka 
 
km 0,137.00   Stupeň h = 40 cm – poškodený 
km 0,166.00   Pravostranný rigol  
km 0,247.00   Výpust z ČOV DN 300 so spätnou klapkou  na ĽB 
km 0,273.00   Obslužná lávka č.1 a drevená stavidlová hať – nefunkčná v havarijnom stave 
km 0,275.00   Vodovodná zhybka – križovanie ponad potok 
km 0,279.00   Mlynský náhon na PB 
km 0,282.00   Kanalizácia DN 300 – križovanie pod potokom / neoverené / 
km 0,329.80   Pravostranný rigol 
km 0,333.19   Ľavostranný rigol    
km 0,389.00   Cestný betónový most č.1  
km 0,544.50   Vodovodná zhybka – ponad potok 
km 0,545.50   OC lávka č.2 
km 0,658.50   Plynová zhybka – ponad potok 
km 0,662.00   Cestný betónový most č.2  
km 0,780.00   OC lávka č.3 
km 0,845.50   Vodovodná a plynová zhybka – ponad potok 
km 0,849.00   Cestný betónový most č.3 
km 0,904.00   Betónová lávka č.4 
km 0,931.00   Krytý kanála DN 1000 na PB 
km 0,951.00   Cestný betónový most č.4 
km 1,013.00   OC lávka č.5 
km 1,065.50   OC lávka č.6 
km 1,177.00   OC lávka č.7 
km 1,292.00   Kanalizácia DN 300 – križovanie pod potokom / neoverené / 
km 1,295.00   OC lávka č.8 
km 1,432,00   Pravostranný rigol 
km 1,442.50   Cestný betónový most č.5    
km 1,446.00   Vodovodná zhybka – ponad potok 
km 1,448.00   Pravostranný rigol 
km 1,456.00   Stupeň h = 0,6 m – vývar poškodený 
km 1,475.00   Ľavostranný cestný rigol 
km 1,491.50   Ľavostranný rigol 
 
Návrh technického riešenia 
 
      Účelom tejto projektovej dokumentácie je navrhnúť úpravu potoka Terebľa cez intravilán 
obce Kalša tak, aby jeho koryto bolo schopné bezpečne odviesť prietok storočnej vody Q100 = 
23,0 m3.s.1 pri dodržaní technických požiadaviek na úpravu v zmysle STN 75 2102 Úpravy riek 
a potokov. 
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Trasa toku je navrhnutá tak, aby v čo najväčšej miere sledovala trasu jestvujúceho koryta 
a rešpektovala jestvujúce objekty na potoku – mosty a lávky ako aj okolitú zástavbu po brehoch 
potoka – miestne cesty, oplotenia súkromných záhrad a hospodárske budovy.  Začiatok úpravy 
km 0,000 je na východnej hranici intravilánu obce v riečnom r.km 4,400, koniec úpravy na 
západnej hranici intravilánu v km 1,495 ( r.km 5,895). 
Trasa pozostáva z priamok a  kružnicových oblúkov o polomere 60 – 300 m. Celková dĺžka 
úpravy je 1 495 m. 
 
Pozdĺžny sklon nivelety dna toku  je navrhnutý tak, že rešpektuje jestvujúce výškové stupne v km 
0,137; 0,273 a 1,456. Medzi týmito objektmi sa dno potoka prehĺbi o cca o 30-60 cm tak, aby 
nedošlo k obnaženiu základov jestvujúcich mostov a lávok a aby nedošlo k porušeniu ich statiky. 
Za účelom zmiernenia navrhovaného sklonu nivelety dna sú po trase navrhnuté  5 ks výškové 
stupne h = 0,30 m.  
 
km 0,000.00 – 0,137.00   I = 11,67 ‰,   dĺ. 137,00 m 
km 0,137.00 – 0,275.00   I =   8,69 ‰,   dĺ. 138,00 m 
km 0,275.00 – 0,800.00   I =   8,00 ‰,   dĺ. 525,00 m 
km 0,800.00 – 1,000.00   I = 10,00 ‰,  dĺ. 200,00 m 
km 1,000.00 – 1,090.00   I = 11,10 ‰,   dĺ. 90,00 m 
km 1,090.00 – 1,230.00   I = 11,43 ‰,   dĺ. 140,00 m 
km 1,230.00 – 1,285.00   I = 14,54 ‰,   dĺ. 55,00 m 
km 1,285.00 – 1,465.50   I = 15,45 ‰,   dĺ. 171,50 m 
km 1,465.50 – 1,495.00   I = 15,58 ‰,   dĺ. 38,50 m 
Spo1u:               1 495,00 m 
 
Priečny profil koryta je dimenzovaný v zmysle  STN 75 2102  Úpravy riek a potokov na prietok 
Q 100 = 23,0 m3.s-1  s bezpečnostným prevýšením nad hladinou  storočného prietoku ∆h = 0,6 m. 
Navrhujeme priečny profil lichobežníkový - šírka v dne 5,0 m, sklony svahov 1: 1,5 na úseku 
v km 0,000 – 0,440 a 1 : 1 v km 0,440 – 1,495 kde sú stiesnené pomery, vzhľadom na situovanie 
miestnych ciest a iných objektov po brehoch potoka. Dno potoka navrhujeme vyspádovať 
smerom k osi potoka v sklone 10 % , čím sa zabezpečí sústredenie malých prietokov v osi koryta. 
 
Opevnenie koryta  je navrhnuté v dne a na svahoch do výšky h = 1,3 m, čo zodpovedá  približne 
hladine pri prietoku Q100 .  Svahy koryta budú opevnené na dĺžke 2,50 m pri sklone svahov 1:1,5 
a 2,0 m pri sklone svahov 1:1.  
Navrhujeme dno a svahy na predpísanú dĺžku opevniť dlažbou z lomového kameňa hr. 300 mm 
na podkladnom betóne C 12/15 hr. 200 mm  a  štrkopieskovom lôžku hr.150 mm. Škáry budú 
vyplnené cementovou maltou. Nad týmto opevnením budú svahy až po brehovú čiaru 
ohumusované hr.150 mm a zatrávnené  ( viď. príl D.3- Vzorové priečne rezy). V oblúkoch na 
konkávnom brehu, kde je svah najviac namáhaný prúdom vody bude opevnenie kamennou 
dlažbou až po berehovú čiaru. Na hornom úseku toku cca od km 0,960 po km 1,300 sú 
bezprostredne na brehovej čiare vybudované oplotenia s betónovým múrikom, ktoré sú viac – 
menej súčasťou koryta, napomáhajú ochrane proti vybreženiu vody. Tieto sa ponechajú a na ne sa 
napojí opevnenie koryta.    
Výškové prahy sú navrhnuté v km 0,800; 1,000; 1,090; 1,230;1,285. Vybudujú sa 
z vodostavebného betónu C 16/20, povrch sa upraví kamennou dlažbou ( viď pril. D.5 ).  
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Pri jestvujúcich stupňoch v km 0,137 a 1, 465 a pri stavidlovej hati v km 0,273 sa opravia 
poškodené vývariska, rovnakým opevnením ako koryto potoka.. 
 
Schody za účelom umožnenia vstupov do koryta navrhujeme vybudovať z vodostavebného 
betónu C 16/20, šírka schodov 1,2 m. Schody budú umiestnené na pravom alebo ľavom brehu 
na miestach, ktoré sú verejne prístupné. Presné miesta budú určené pri výstavbe v spolupráci s 
investorom.  
 
Križovanie kanalizácie. Jestvujúce kanalizačné potrubie DN 300, ktoré križuje potok na dvoch 
miestach približne v km 0,284 a 1,292 v tomto štádiu prípravy stavby nebolo výškovo 
identifikované. Navrhujeme preto na týchto miestach ponechať pôvodnú niveletu aby nedošlo 
k ich obnaženiu. Keďže nieje zrejme či je potrubie pod dnom potoka obetónované, navrhujeme  
ho obetónovať na celej jeho dĺžke pod novo navrhovaným korytom potoka. 
 
Križovanie vodovodu a plynovodu s potokom je zhybkami vybudovanými ponad koryto. Tie sú 
situované pri objektoch mostov alebo lávok, obyčajne na vlastnej nosnej konštrukcií. Pri návrhu 
úpravy toku boli rešpektované. Vzhľadom na to, že práce budú realizované v súčasnom koryte 
nemalo by dôjsť ku kolízií s týmito objektmi. Je však nutné zo strany zhotoviteľa zvýšiť 
opatrnosť a výkopové práce v ich blízkosti realizovať ručne.   
 
Vyústenia jestvujúcich prítokov a rigolov. Na všetkých jestvujúcich prítokoch a cestných 
rigoloch, ktoré vyúsťujú do potoka Terebľa sa upraví a opevní kamennou dlažbou výustná časť na 
dĺžke 3-5 m. Opevnenie sa ukončí betónovým prahom 400/600 mm z betonu  C12/15. 
 
Oplotenie. Jestvujúce oplotenia, ktoré zasahujú do koryta potoka a počas výstavby prekážajú 
realizácií stavebných prác je nutné odstrániť. Nové oplotenia sa vybudujú na novom brehu a budú 
sa podieľať na ochrane proti vybreženiu vody z koryta, preto navrhujeme nové oplotenia 
s betónovým múrikom výšky cca 0,6 m a  poplastovaným pletivom výšky 1,2 m . Navrhujeme 
vybúrať a vybudovať nové oplotenia  na úsekoch : 
 
ĽB -  km 0,280 – 0,383, dl. 103,0 m 
 
PB -  km 0,857 – 0,895, dl.   38,0 m  
  km 1,067 – 1,177, dl. 110,0 m    
  km 1,297 – 1,438, dl. 141,0 m 
  km 1,450 – 1,475, dl.   25,0 m   
 
Cestné zvodidlo nachádzajúce sa na ľavom brehu v km 0,953 -1,053 je umiestnené na brehovej 
čiare a robí prekážku pri realizácií stavebných prác, preto je nutné ho demontovať a po ukončení 
stavebných prác na koryte potoka je potrebné osadiť nové cestné zvodidlo dĺžky  cca 100,0 m.  
 
Ochranné pásma upraveného vodného toku 
Upravené koryto potoka  má šírku  medzi brehovými čiarami  cca 13 m. Podľa zatriedenia v 
zmysle  bodu 13,  STN 75 2102  patrí do kategórie „b“ – šírka medzi brehovými čiarami 10-50 m. 
Pre túto kategóriu je stanovené ochranné pásmo 6,0 m od brehovej čiary na obidve strany. 
V ochrannom pásme nie je prípustná orba a výsadba stromov, stavanie objektov, zmena reliéfu 
ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych 
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sietí. Vzhľadom na jestvujúci stav zastavanosti územia pozdĺž potoka Terebľa v intraviláne obce 
Kalša túto požiadavku nieje môže dodržať.  
Nová výstavba v ochrannom pásme je neprípustná.!!! 
 
 
 Postup výstavby 
 
       Pred začiatkom stavebných ( výkopových) prác je potrebné vytýčiť a vyznačiť v teréne všetky 
podzemné inžinierske siete, ktoré by pohli byť predmetnou úpravou dotknuté!!!  
 
Z koryta potoka sa odstráni krovie a stromy, ktoré zasahujú do prietokového profilu. Ojedinelé 
stromy na brehu sa ponechajú. Drevná hmota, vetvy stromov a krovie sa uložia na skládku podľa 
určenia investora, ktorý rozhodne aj o ďalšom nakladaní s drevnou hmotou.   
Stavebné práce na úprave toku budú realizované od začiatku úpravy v km 0,000 smerom proti 
toku až po koniec úpravy v km 1,495. Práce v koryte potoka budú realizované  na polovicu 
profilu, po úsekoch ohraničených dočasnými ohrádzkami. Voda bude odvádzaná mimo pracovný 
úsek druhou polovicou profilu. Stavebný úsek bude chránený ohrádzkou.  
 
Prekládky inžinierskych sieti 
Pri návrhu úpravy potoka Terebľa sa neuvažuje s prekládkami inžinierskych sieti. V prípade, že 
pri výstavbe vznikne požiadavka na prekládku niektorých stĺpov elektrického alebo 
telekomunikačného vedenia, ktoré sú umiestnené bezprostredne na brehovej čiare potoka, bude sa 
riešiť operatívne na mieste.   
 
Monitorovanie a meranie 
 
Za účelom vyhodnotenia/overenia významnosti vplyvu predpokladaných zmien fyzikálnych 
(hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKB0115 Terebľa a ich dopadu na 
jeho ekologický stav, je potrebné v útvare povrchovej vody realizovať monitorovanie kvantity 
(hydromorfologické prvky kvality, podporujúce biologické prvky kvality / veľkosť a dymanika 
prietoku) a monitorovanie kvality vôd, ( fyzikálno – chemické prvky kvality podporujúce 
biologické prvky kvality), pred realizáciou a po realizácií diela, (monitorovanie je potrebné 
vykonávať do roku 2024). 
Toto meranie bude zabezpečené za pomoci, ultrazvukového prietokomeru voľnej hladiny 
s kombinovaným dopplerovým senzorom rýchlosti a tlakovým senzorom merania výšky hladiny 
s vyhodnocovačom a so senzorom kvality. Prietokomer má vnútornú batériu (priebežné dobíjanie 
cez zdroj, alebo solárny panel),  záznamník údajov a display na sledovanie okamžitých 
nameraných hodnôt vo zvolenom časovom intervale. Prietokomer je na princípe rýchlosť x 
plocha a meria iba skutočne pretečené množstvo v oboch smeroch. Doplnený o vizuálne 
monitorovanie, s možnosťou integrácie pod jednotný systém, ktorý v grafickej nadstavbe zobrazí 
monitorovacie súbory na jednom mieste. 
 
Monitorovacie a meracie zariadenie bude umiestnené na ĽB potoka Terebľa pri OC lávke č.2 
v blízkosti Obecného úradu, na parcele KN C č. 209/2 vo vlastníctve OÚ Kalša. 
 
2.4  SÚHRNNÉ POŽIADAVKY NA PLOCHY A PRIESTORY  
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       Predmetná stavba bude realizovaná v koryte terajšieho potoka Terebľa preto nevyžaduje 
trvalé zábery plôch. Dočasné zábery  budú potrebné na tých miestach, kde oplotenia zasahujú do 
koryta a bude nutné ich počas výstavby demontovať a potom po úprave svahov vybudovať nové. 
Dočasné zábery plôch sú potrebné aj pre manipulačné pasy a skládky materiálov. Skládky 
materiálov budú umiestnené na verejných priestranstvách podľa určenia investora.  
 
2.5  NAKLADANIE S ODPADMI 
 
   Predpokladá sa, že zo stavebnej činnosti počas realizácie stavebných prác pri úprave potoka 
vzniknú odpady – zeminy z výkopu,  ktoré budú v prevažnej miere využité priamo na stavbe, 
prípadne budú likvidované v zmysle vyhlášky MŽ SR č.284/2001 Z.z.  o kategorizácií odpadov.  
        Zemina z  výkopov bude uložené na dočasné skládky a bude použitá na úpravy svahov 
a brehov  koryta potoka. 
       V prípade vzniku odpadov kategórie „N“ sa bude s nimi nakladať v zmysle platnej legislatívy 
o odpadovom hospodárstve a zabezpečí sa ich zhodnotenie alebo zneškodnenie cestou 
organizácie oprávnenej na nakladanie s nebezpečným odpadom, o čom organizácia vydá doklad. 
  
 
 
3.  TECHNOLÓGIA HLAVNEJ VÝROBY 
 
       Vybudované koryto potoka bude slúžiť pre odvedenie povodňových prietokov, bude chrániť 
intravilán obce proti záplavám veľkou vodou. Tento druh vodohospodárskej stavby nie je 
považovaný za stavbu výrobného charakteru, ktorej technológiu by bolo potrebné popísať.  
 
 
4.  ZABEZPEČENIE BUDÚCEJ PREVÁDZKY 
 
       Prevádzku upraveného potoka, bude zabezpečovať obec Kalša na základe zmluvy 
o výpožičke od SVP, š.p. Banská Štiavnica.  
 
4.1 POČET PRACOVNÍKOV 
 
  Stavba nevyžaduje trvalú obsluhu. Počas bežnej údržby prevádzkovateľ nasadí kapacity podľa 
potreby. Počas povodňovej situácie sa práce zabezpečujú v zmysle osobitných predpisov. 
 
4.2 ENERGETICKÉ HOSPODÁRSTVO 
 
  Stavba k svojej prevádzke nevyžaduje elektrickú energiu.  
 
4.3 NAPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM 
 
       Stavba bude prístupná z miestnych komunikácií v obci Kalša.  
 
 
4.4 VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
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       Navrhovanou úpravou potoka Terebľa v intraviláne obce Kalša sa skapacitní koryto potoka 
pre odvedenie storočnej vody a zmenší sa riziko záplav vodami z potoka. V rámci tejto stavby 
navrhujeme zväčšiť prietokový profil koryta prehĺbením a opevniť ho kamennou dlažbou.  
       Navrhovaná úprava, vzhľadom na použité prírodné materiály ( kameň a zatrávnenie) vhodne 
zapadne do okolitého prírodného prostredia. Zmenšenie rizika záplav bude mať priaznivý vplyv 
na životné prostredie v obci. 
      Stavba je situovaná v intraviláne obce preto počas výstavby môže dôjsť k čiastočnému 
zhoršeniu kvality životného prostredia z titulu výskytu nepriaznivých vplyvov spôsobovaných 
hlučnosťou a prašnosťou od mechanizmov, prípadne vynášaním blata na komunikácie počas 
daždivého počasia. Napriek tomu je potrebné, aby  zhotoviteľ počas realizácie stavby 
minimalizoval prípadné nepriaznivé vplyvy. Je potrebné dbať na to, aby mechanizmy pracujúce 
na stavbe výjazdom na verejné komunikácie neznečisťovali miestne komunikácie a štátnu cestu.                                                            
       
4.5 PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY 
 
       Výstavba úpravy toku  nevyžaduje osobitné protipožiarne opatrenia.  
 
4.6 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI     
 
- Zákonník práce č.311/2001 Z.z. vrátane neskorších doplnkov                                                                     
- NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na  
   stavenisko 
- Vyhlášku č.374/97 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri  
   stavebných  prácach 
- Zákon č. 364/2004 o vodách ( vodný zákon )   
- STN 75 2102  Úpravy riek a potokov 
- STN  73 6822 Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi 
- STN  73 2020 Vodostavebný betón 
- STN 73 3050  Zemné práce 
- všetky platné STN,  predpisy a vyhlášky súvisiace s týmto druhom prác 
 
  
5.  PODMIEŇUJÚCE PODKLADY 
 
 Nie sú. 
 
6.  ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY 
 
6.1  POŽIADAVKY NA POSTUPNÉ UVÁDZANIE STAVBY DO PREVÁDZKY 
 
       Stavba úpravy potoka bude uvedená do prevádzky  naraz ako jeden funkčný celok.       
  
 
 
 
6.2  ZÁSADY RIEŠENIA ZARIADENIA STAVENISKA 
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6.2.1  Požiadavky na sociálne, prevádzkové a výrobné zariadenia staveniska, využitie 
jestvujúcich objektov  

 
       Pre potreby výstavby nie je nutné budovať osobitné objekty zariadenia staveniska. 
       Plocha pre zariadenie staveniska bude na verejnom priestranstve podľa určenia investora pri 
odovzdaní staveniska. 
  
6.2.2  Prívod vody a elektrickej energie 
 
Prívod vody - voda pre potreby stavby bude odberaná z miestneho vodovodu v obci Kalša.   
Elektrická energia - v prípade potreby bude odoberaná z miestnej rozvodnej siete v obci. 
 
6.2.3  Príjazd na stavenisko 
 
       Príjazd na stavenisko je možný po jestvujúcich miestnych komunikáciach v obci Kalša. 
Vstupy do koryta pre mechanizmy budú po dočasných rampách, ktoré si zriadi zhotoviteľ podľa 
potreby. 
 
6.2.4  Požiadavky z hľadiska životného prostredia počas výstavby 
 
          Počas realizácie výstavby je možné očakávať krátkodobé čiastočne zhoršenie životného 
prostredia zapríčinené hlučnosťou a prašnosťou od stavebných mechanizmov, prípadne 
vynášaním blata zo staveniska na miestne komunikácie. Vzhľadom na to, že stavba je situovaná 
v intraviláne obce je nutné zo strany zhotoviteľa nepriaznivé účinky minimalizovať. Pri 
vychádzaní mechanizmov na komunikácie je nutné zabezpečiť okamžité čistenie komunikácií, 
aby nedochádzalo k ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky. 
 
6.3  PREDPOKLADANÉ TERMÍNY VÝSTAVBY 
 
        Termíny začatia a ukončenia stavby budú závisieť od získania finančných prostriedkov 
z fondov EU . 
        
Predpokladané termíny: 
 
Vypracovanie PD pre stavebné povolenie:  05. 2017 
Doba výstavby:           14 mesiacov 
 
 
 
Príloha č.1 STS:  Monitorovanie a meranie 
 
 
 
Dátum:    máj 2018 
Vypracovala:  Ing. Marta Bercíková - ASI  
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1. Identifikačné údaje stavby, investora a projektanta  
 
Názov stavby:   Protipovodňová ochrana obce Kalša 
Miesto stavby:   k.ú. Kalša  –  potok Terebľa,  p.č. 578/2; 578/1; 577; 576;                                         
Okres:    Košice - okolie  
Samosprávny kraj:  Košický 
Druh stavby :   Vodohospodárska  
Účel stavby:   Protipovodňová ochrana 
 
Investor a užívateľ:  Obec Kalša 
Správca toku:   SVP š.p., OZ Košice, Správa povodia Bodrogu Trebišov                                               
 
Projektant:   Hydroarch s.r.o., Šafárikova 5939/20, 080 01 Prešov 
    Ing. Marta Bercíková - ASI  reg. č. 2613*Z*2-2 
 
2. Účel stavby - stavebného objektu        
 
       Účelom navrhovanej stavby je zabezpečiť protipovodňovú ochranu intravilánu obce Kalša 
proti veľkej vode a to úpravou potoka Terebľa, ktorý preteká jej intravilánom zo západu smerom 
na východ. Predmetný potok navrhujeme upraviť na prietok Q100 v zmysle STN 75 2102 Úpravy 
riek a potokov. 
 
3. Prehľad východiskových podkladov 
 
       Pri vypracovaní projektovej dokumentácie boli použité tieto podklady:  
 

- základná mapa ČSSR v  M = 1: 10 000 
- vodohospodárska mapa v M = 1: 50 000 
- výškopisné a polohopisné zameranie územia stavby v  M = 1:500  / výškový systém 

B.p.v., súradnicový systém JTSK / , vypracované v novembri 2011 a domeranie územia 
v decembri  2011 

- Hydrologické údaje o prietoku N- ročných vôd na potoku Terebľa v profile Kalša dodal 
SHMÚ Bratislava, Odbor Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy, 
Ďumbierska 26, 041 17 Košice, listom č. 305 – 2323/2017/5952 zo dňa 15.5.2017. 

- poznatky z rokovaní a z pochôdzky v teréne, fotodokumentácia 
 
4. Výsledky inžiniersko-geologického prieskumu 
       
       Na stavenisku predmetnej stavby pre potreby tejto PD nebol realizovaný inžiniersko-
geologický prieskum.  
 
5. Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory 
 
       Predmetná stavba neobsahuje prevádzkové súbory, má jeden stavebný objekt :  
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       SO 01  Úprava potoka Terebľa   
 
6. Stavebno-technického riešenia 
 
SO 01   Úprava potoka Terebľa 
 
Súčasný stav   
 
       Potok Terebľa preteká intravilánom obce Kalša zo západu na východ a cca o 4,4 km poniže 
obce zausťuje do potoka Roňava. Predmetný potok bol v minulosti upravený, koryto bolo 
opevnené kamennou dlažbou. Na potoku boli vybudované výškové stupne a na východnom okraji 
intravilánu je vybudovaná stavidlová hať, ktorá slúžila v minulosti pre vzdutie vody do 
mlynského náhonu. V súčasnosti už neplní svoju funkciu, drevená konštrukcia stavidiel je 
prehnitá a tým, že stavidla sú vyhradené do výšky úrovne obslužnej lávky ohrozuje bezpečnosť 
osôb pohybujúcich sa po lávke a pri potoku.   
       V máji 2010 počas dlhotrvajúcich prívalových dažďov došlo k vybreženiu vody z koryta 
a k zaplaveniu nehnuteľnosti (záhrady, pivnice, miestne komunikácie, mosty a lávky) pozdĺž 
potoka. Voda spôsobila značné škody na majetku občanov a na majetku obce, ako aj na 
samotnom koryte potoka. Opevnenie koryta bolo poškodené skoro na celom úseku v intraviláne 
obce, miestami došlo k zosuvom svahov ( ohrozená stabilita cesty) a časť opevnenia bola prúdom 
vody posunutá z vyššie položeného úseku do nižšie položených miest. Most na miestnej 
komunikácií pri kostole bol preliaty a voda ohrozila jeho statiku. Podobne hrozilo aj preliatie   a 
poškodenie ostatných mostných objektov a lávok. 
      Po povodní ostalo koryto potoka úplne zdevastované. Správca toku v rámci zabezpečovacích 
prác po povodni urobil najnutnejšie zásahy na sprietočneni koryta, vyčistil ho od nánosov bahna 
a zosuvy svahov dočasne stabilizoval nahádzkou z lomového kameňa. V takomto stave je koryto 
potoka doteraz. 
       
Jestvujúce objekty na toku a križovania potoka: 
 
km 0,137.00   Stupeň h = 40 cm – poškodený 
km 0,166.00   Pravostranný rigol  
km 0,247.00   Výpust z ČOV DN 300 so spätnou klapkou  na ĽB 
km 0,273.00   Obslužná lávka č.1 a drevená stavidlová hať – nefunkčná v havarijnom stave 
km 0,275.00   Vodovodná zhybka – križovanie ponad potok 
km 0,279.00   Mlynský náhon na PB 
km 0,282.00   Kanalizácia DN 300 – križovanie pod potokom / neoverené / 
km 0,329.80   Pravostranný rigol 
km 0,333.19   Ľavostranný rigol    
km 0,389.00   Cestný betónový most č.1  
km 0,544.50   Vodovodná zhybka – ponad potok 
km 0,545.50   OC lávka č.2 
km 0,658.50   Plynová zhybka – ponad potok 
km 0,662.00   Cestný betónový most č.2  
km 0,780.00   OC lávka č.3 
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km 0,845.50   Vodovodná a plynová zhybka – ponad potok 
km 0,849.00   Cestný betónový most č.3 
km 0,904.00   Betónová lávka č.4 
km 0,931.00   Krytý kanála DN 1000 na PB 
km 0,951.00   Cestný betónový most č.4 
km 1,013.00   OC lávka č.5 
km 1,065.50   OC lávka č.6 
km 1,177.00   OC lávka č.7 
km 1,292.00   Kanalizácia DN 300 – križovanie pod potokom / neoverené / 
km 1,295.00   OC lávka č.8 
km 1,432,00   Pravostranný rigol 
km 1,442.50   Cestný betónový most č.5    
km 1,446.00   Vodovodná zhybka – ponad potok 
km 1,448.00   Pravostranný rigol 
km 1,456.00   Stupeň h = 0,6 m – vývar poškodený 
km 1,475.00   Ľavostranný cestny rigol 
km 1,491.50   Ľavostranný rigol 
 
Návrh technického riešenia 
 
       Zásady technického riešenia vyplývajú z požiadavky zabezpečenia protipovodňovej ochrany 
intravilánu obce Kalša na prietok Q100  pri rešpektovaní súčasnej zastavanosti územia po brehoch 
potoka Terebľa, zachovaní jestvujúcich objektov na potoku ( mosty a lávky) a pri dodržaní 
technických požiadaviek na úpravu toku v zmysle STN 75 2102 Úpravy riek a potokov. 
 
Projektované kapacity 
 
Navrhovaný priečny profil :  lichobežníkový 
Šírka v dne :    5,0 m 
Sklon svahov :   1:1,5 a 1:1              
Návrhový prietok :   Q100 = 23,0 m3.s-1 

Hĺbka vody pri Q100 :   h = 1,10 – 1,26 m 
Bezpečnostné prevýšenie:  ∆ h = 0,6 m 
Rýchlosť vody pri prietoku Q100 : v = 2,78 – 3,65 m.s-1 
Pozdĺžny sklon nivelety dna :  Imin = 8,0 ‰ ; I max =  15,58 ‰ 
Výškové stupne - nové :  h = 0,3 m – 5 ks 
Celková dĺžka úpravy:  1 495 m 
 
Trasa toku je navrhnutá tak, aby v čo najväčšej miere sledovala trasu jestvujúceho koryta 
a rešpektovala jestvujúce objekty na potoku – mosty a lávky ako aj okolitú zástavbu po brehoch 
potoka – miestne cesty, oplotenia súkromných záhrad a hospodárske budovy.  Začiatok úpravy 
km 0,000 je na východnej hranici intravilánu obce v riečnom r.km 4,400, koniec úpravy na 
západnej hranici intravilánu v km 1,495 ( r.km 5,895). 
Trasa pozostáva z priamok a  kružnicových oblúkov o polomere 60 – 300 m. Celková dĺžka 
úpravy je 1 495 m. 



 5 

Pozdĺžny sklon nivelety dna toku  je navrhnutý tak, že rešpektuje jestvujúce výškové stupne v km 
0,137; 0,275 a 1,456. Medzi týmito objektmi sa dno potoka prehĺbi o cca o 30-60 cm tak, aby 
nedošlo k obnaženiu základov jestvujúcich mostov a lávok a aby nedošlo k porušeniu ich statiky. 
Za účelom zmiernenia navrhovaného sklonu nivelety dna je po trase navrhnutých 5 ks výškových 
stupňov  h = 0,30 m, bez vývaru..  
 
Navrhovaný pozdĺžny sklon: 
km 0,000.00 – 0,137.00 I = 11,67 ‰, dĺ.137,00 m 
km 0,137.00 – 0,275.00 I =   8,69 ‰, dĺ.138,00 m 
km 0,275.00 – 0,800.00 I =   8,00 ‰, dĺ.525,00 m 
km 0,800.00 – 1,000.00 I = 10,00 ‰, dĺ.200,00 m 
km 1,000.00 – 1,090.00 I = 11,10 ‰, dĺ.  90,00 m 
km 1,090.00 – 1,230.00 I = 11,43 ‰, dĺ.140,00 m 
km 1,230.00 – 1,285.00 I = 14,54 ‰, dĺ.  55,00 m 
km 1,285.00 – 1,465.50 I = 15,45 ‰, dĺ.171,50 m 
km 1,465.50 – 1,495.00 I = 15,58 ‰, dĺ.  38,50 m 
Spolu :                                                             1 495,00 m 
 
Priečny profil koryta je dimenzovaný v zmysle  „STN 75 2102  Úpravy riek a potokov“ na prietok 
Q 100 = 23,0 m3.s-1  s bezpečnostným prevýšením nad hladinou  storočného prietoku ∆h = 0,6 m. 
 
Hladiny pri prietoku Q100 odčítané z konzumčných kriviek podľa hydrotechnických výpočtov: 
km 0,000 – 0,137 → h100 = 1,12 m  sklon svahov 1 : 1,5    
km 0,137 – 0,275   1,23 m 
km 0,275 – 0,440   1,24 m 
km 0,440 – 0,800   1,26 m  sklon svahov 1 : 1 
km 0,800 – 1,000   1,20 m 
km 1,000 – 1,090   1,17 m 
km 1,090 – 1,285   1,15 m 
km 1,285 – 1,495   1,10 m 
 
Navrhujeme priečny profil lichobežníkový - šírka v dne 5,0 m, sklony svahov 1: 1,5 na úseku 
v km 0,000 – 0,440 a 1 : 1 v km 0,440 – 1,495, kde sú stiesnené pomery, vzhľadom na situovanie 
miestnych ciest a iných objektov po brehoch potoka. Dno potoka navrhujeme vyspádovať 
smerom k osi potoka v sklone 10 % , čím sa zabezpečí sústredenie malých prietokov v osi koryta. 
 
Opevnenie koryta  je navrhnuté v dne a na svahoch do výšky h = 1,3 m, čo zodpovedá  približne 
hladine pri prietoku Q100 .  Svahy koryta budú opevnené na dĺžke 2,50 m pri sklone svahov 1:1,5 
a 2,0 m pri sklone svahov 1:1.  
Navrhujeme dno a svahy na predpísanú dĺžku opevniť dlažbou z lomového kameňa hr. 300 mm 
na podkladnom betóne C 12/15 hr. 200 mm a  štrkopieskovom lôžku hr.150 mm. Škáry budú 
vyplnené cementovou maltou. Nad týmto opevnením budú svahy až po brehovú čiaru 
ohumusované hr.150 mm a zatrávnené  ( viď príl. D.3 vzorové priečne rezy).  
V oblúkoch na konkávnom brehu, kde  je svah najviac namáhaný prúdom vody bude opevnenie 
kamennou dlažbou až po brehovú čiaru. Ide o tieto úseky : 
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pravý breh -  km 0,310 – 0,360 
  km 0,530 – 0,600 
  km 0,880 – 0,947 
ľavý breh -  km 1,030 – 1,065 
  km 1,155 - 1,230      

  
Na hornom úseku toku cca od km 0,960 po km 1,300 sú bezprostredne na brehovej čiare 
vybudované oplotenia s betónovým múrikom, ktoré sú viac – menej súčasťou koryta, napomáhajú 
ochrane proti vybreženiu vody. Tieto sa ponechajú a na ne sa napojí opevnenie koryta.    
 
Výškové prahy sa vybudujú v km 0,800; 1,000; 1,090; 1,230;1,285. Sú navrhnuté 
z vodostavebného betónu C 16/20, povrch sa upraví kamennou dlažbou.  
Pri jestvujúcich stupňoch v km 0,137 a 1, 465 a pri stavidlovej hati v km 0,273 sa opravia 
poškodené vývariska a to tak, že vývar sa vyčistí od nánosov, poškodená dlažba sa vybúra  
a nahradí sa novou dlažbou v rozsahu podľa výkazu výmer.  
 
Schody za účelom umožnenia vstupov do koryta navrhujeme vybudovať z vodostavebného 
betónu C 16/20, šírka schodov 1,2 m. Schody budú umiestnené na pravom alebo ľavom brehu 
na miestach, ktoré sú verejne prístupné.  
Doporučujeme vybudovať schody : 
- na pravom brehu  v km 0,360; 0,450; 0,620; 0,725; 0,835; 0,900; 0,957; 1,298 – celkom 8 ks  
- na ľavom brehu v km 0,280; 0,425; 0,725; 1,070; 1,260; 1,390 – celkom 6 ks. 
Presné miesta budú určené pri výstavbe v spolupráci s investorom. 
 
Križovanie kanalizácie. Jestvujúce kanalizačné potrubie DN 300, ktoré križuje potok na dvoch 
miestach približne v km 0,284 a 1,292 v tomto štádiu prípravy stavby nebolo výškovo 
identifikované. Pred začiatkom výkopových prác je nutné ho vytýčiť polohovo aj výškovo !!! 
Navrhujeme na týchto miestach ponechať pôvodnú niveletu aby nedošlo k ich obnaženiu. Keďže 
nieje zrejme či je potrubie pod dnom potoka obetónované, navrhujeme  ho obetónovať na celej 
jeho dĺžke pod novo navrhovaným korytom potoka. 
 
Križovanie vodovodu a plynovodu s potokom je zhybkami vybudovanými ponad koryto. Tie sú 
situované pri objektoch mostov alebo lávok, obyčajne na vlastnej nosnej konštrukcií. Pri návrhu 
úpravy toku boli rešpektované. Vzhľadom na to, že práce budú realizované v súčasnom koryte 
nemalo by dôjsť ku kolízií s týmito objektmi. Je však nutné zo strany zhotoviteľa zvýšiť 
opatrnosť a výkopové práce v ich blízkosti plynovodu realizovať ručne !!!   
 
Zaústenia jestvujúcich prítokov a rigolov. Na všetkých jestvujúcich prítokoch a cestných 
rigoloch, ktoré vyúsťujú do potoka Terebľa sa upraví a opevní kamennou dlažbou výustná časť na 
dĺžke 3-5 m. Opevnenie sa ukončí betónovým prahom 400/600 mm z betónu  C12/15. 
 
Oplotenie. Jestvujúce oplotenia, ktoré zasahujú do koryta potoka a počas výstavby prekážajú 
realizácií stavebných prác je nutné odstrániť. Nové oplotenia sa vybudujú na novom brehu a budú 
sa podieľať na ochrane proti vybreženiu vody z koryta, preto navrhujeme nové oplotenia 
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s betónovým múrikom výšky cca 0,6 m a  poplastovaným pletivom výšky 1,2 m . Navrhujeme 
vybúrať a vybudovať nové oplotenia  na úsekoch :  
 
ĽB -  km 0,280 – 0,383, dl. 103,0 m 
 
PB -  km 0,857 – 0,895, dl.   38,0 m  
 km 1,067 – 1,177, dl. 110,0 m    
 km 1,297 – 1,438, dl. 141,0 m, 
 km 1,450 – 1,475, dl.   25,0 m   
 
Cestné zvodidlo nachádzajúce sa na ľavom brehu v km 0,953 -1,053 je umiestnené na brehovej 
čiare a robí prekážku pri realizácií stavebných prác, preto je nutné ho demontovať a po ukončení 
stavebných prác na koryte potoka je potrebné osadiť nové cestné zvodidlo dĺžky  cca 100,0 m.  
 
 Postup výstavby 
 
       Pred začiatkom stavebných ( výkopových) prác je potrebné vytýčiť a vyznačiť v teréne všetky 
podzemné inžinierske siete, ktoré by pohli byť predmetnou úpravou dotknuté!!!!  
 
       Z koryta potoka sa odstráni krovie a stromy, ktoré zasahujú do prietokového profilu. 
Ojedinelé stromy na brehu sa ponechajú. Drevná hmota, vetvy stromov a krovie sa uložia na 
skládku podľa určenia investora, ktorý spolu so správcom toku rozhodne o ďalšom nakladaní 
s drevnou hmotou..   
       Stavebné práce na úprave toku budú realizované od začiatku úpravy v km 0,000 smerom 
proti toku až po koniec úpravy v km 1,495. Práce v koryte potoka budú realizované  na polovicu 
profilu, po úsekoch ohraničených dočasnými ohrádzkami. Voda bude odvádzaná mimo pracovný 
úsek druhou polovicou profilu. Stavebný úsek bude chránený ohrádzkou.  
 
Prekládky inžinierskych sieti 
 
       Pri návrhu úpravy potoka Terebľa sa neuvažuje s prekládkou inžinierskych sieti. V prípade, 
že pri výstavbe vznikne požiadavka na prekládku niektorých stĺpov elektrického alebo 
telekomunikačného vedenia, ktoré sú situované bezprostredne  na brehovej čiare potoka, bude sa 
riešiť operatívne na mieste.   
 

Monitorovanie a meranie 

Za účelom vyhodnotenia/overenia významnosti vplyvu predpokladaných zmien fyzikálnych 
(hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKB0115 Terebľa a ich dopadu na 
jeho ekologický stav, je potrebné v útvare povrchovej vody realizovať monitorovanie kvantity 
(hydromorfologické prvky kvality, podporujúce biologické prvky kvality / veľkosť a dymanika 
prietoku) a monitorovanie kvality vôd, ( fyzikálno – chemické prvky kvality podporujúce 
biologické prvky kvality), pred realizáciou a po realizácií diela, (monitorovanie je potrebné 
vykonávať do roku 2024). 
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Toto meranie bude zabezpečené za pomoci, ultrazvukového prietokomeru voľnej hladiny 
s kombinovaným dopplerovým senzorom rýchlosti a tlakovým senzorom merania výšky hladiny 
s vyhodnocovačom a so senzorom kvality. Prietokomer má vnútornú batériu (priebežné dobíjanie 
cez zdroj, alebo solárny panel),  záznamník údajov a display na sledovanie okamžitých 
nameraných hodnôt vo zvolenom časovom intervale. Prietokomer je na princípe rýchlosť x 
plocha a meria iba skutočne pretečené množstvo v oboch smeroch. Doplnený o vizuálne 
monitorovanie, s možnosťou integrácie pod jednotný systém, ktorý v grafickej nadstavbe zobrazí 
monitorovacie súbory na jednom mieste. 

Monitorovacie a meracie zariadenie bude umiestnené na ĽB potoka Terebľa pri OC lávke č.2 
v blízkosti Obecného úradu na parcele č. 209/2 vo vlastníctve OÚ Kalša. 

 
 
7. Požiadavky na trvalé a dočasné zábery  
 
       Predmetná stavba nevyžaduje trvalé zábery plôch, nakoľko stavebné práce budú realizované 
v jestvujúcom koryte pri zachovaní terajšej brehovej čiary.  
       Dočasné zábery  budú potrebné na tých miestach, kde oplotenia zasahujú do koryta a bude 
nutné ich počas výstavby demontovať a potom po úprave svahov vybudovať nové. Dočasné 
zábery plôch sú potrebné aj pre manipulačné pasy a skládky materiálov. Skládky materiálov budú 
umiestnené na verejných priestranstvách podľa určenia investora.  
 
8. Ochranné pásma 
 
       Upravené koryto potoka  má šírku  medzi brehovými čiarami  cca 13 m. Podľa zatriedenia v 
zmysle  bodu 13,  STN 75 2102  patrí do kategórie „b“ – šírka medzi brehovými čiarami 10-50 m. 
Pre túto kategóriu je stanovené ochranné pásmo 6,0 m od brehovej čiary na obidve strany. 
V ochrannom pásme nie je prípustná orba a výsadba stromov, stavanie objektov, zmena reliéfu 
ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych 
sietí. Vzhľadom na jestvujúci stav zastavanosti územia pozdĺž potoka Terebľa ( cesty, oplotenia 
záhrad, hospodárske budovy) v intraviláne obce Kalša túto požiadavku nieje môže splniť. 
Nová výstavba v ochrannom pásme je neprípustná.!!! 
 
9. Vplyv stavby na životné prostredie 
 
       Navrhovanou úpravou potoka Terebľa v intraviláne obce Kalša sa skapacitní koryto potoka 
pre odvedenie storočnej vody a zmenší sa riziko záplav vodami z potoka. V rámci tejto stavby 
navrhujeme zväčšiť prietokový profil koryta prehĺbením a opevniť ho kamennou dlažbou.  
       Navrhovaná úprava, vzhľadom na použité prírodné materiály ( kameň a zatrávnenie) vhodne 
zapadne do okolitého prírodného prostredia. Zmenšenie rizika záplav bude mať priaznivý vplyv 
na životné prostredie v obci. 
      Stavba je situovaná v intraviláne obce preto počas výstavby môže dôjsť k čiastočnému 
zhoršeniu kvality životného prostredia z titulu výskytu nepriaznivých vplyvov spôsobovaných 
hlučnosťou a prašnosťou od mechanizmov, prípadne vynášaním blata na komunikácie počas 
daždivého počasia. Napriek tomu je potrebné, aby  zhotoviteľ počas realizácie stavby 
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minimalizoval prípadné nepriaznivé vplyvy. Je potrebné dbať na to, aby mechanizmy pracujúce 
na stavbe výjazdom na verejné komunikácie neznečisťovali miestne komunikácie a štátnu cestu.                                                            
       
10.  Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
 
       Predmetná stavba úpravy potoka patrí do kategórie vodohospodárskych stavieb, preto aj jej 
výstavba sa má riadiť zásadami pre  výstavbu vodohospodárskych stavieb, pri dodržaní platných 
zákonov a vyhlášok a platných technických noriem z tejto oblasti. Zároveň je nutné dodržiavať 
všetky platné vyhlášky a predpisy o bezpečnosti práce, a ochrane zdravia pri práci hlavne : 
 
- Zákonník práce č.311/2001 Z.z. vrátane neskorších doplnkov                                                                     
- NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na  
   stavenisko 
- Vyhlášku č.374/97 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri  
   stavebných  prácach 
- Zákon č. 364/2004 o vodách ( vodný zákon )   
- STN 75 2102  Úpravy riek a potokov 
- STN  73 6822 Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi 
- STN  73 2020 Vodostavebný betón 
- STN 73 3050  Zemné práce 
- všetky platné STN,  predpisy a vyhlášky súvisiace s týmto druhom prác 
 
   
 
 
Dátum:           máj 2018 
Vypracovala:  Ing. Marta Bercíková - ASI 
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1. Opis súčasného stavu 
 
       Potok Terebľa pretekajúci intravilánom obce Kalša, vzhľadom na nedostatočnú kapacitu 
koryta ohrozuje bezpečnosť obce z hľadiska ochrany intravilánu proti veľkým vodám, čoho 
dôkazom je aj posledná povodeň z mája 2010. Počas dlhotrvajúcich dažďov došlo 
k vybreženiu vody z koryta a k zaplaveniu priľahlých nehnuteľnosti (záhrady, pivnice, 
miestne komunikácie). Nízko položený most na miestnej komunikácií pri kostole bol preliaty 
a voda ohrozila jeho statiku. Podobne hrozilo aj preliatie ostatných mostov a lávok. Pôvodné 
opevnenie koryta bolo úplne zdevastované, došlo k porušeniu stability svahov, na niekoľkých 
miestach zosuv svahu ohrozuje  stabilitu miestnych komunikáci.  
       Predmetná projektová dokumentácia rieši skapacitnenie koryta Terebľa pre odvedenie 
veľkých vôd. Kapacitu koryta dimenzujeme v zmysle  STN 75 2102 Úpravy riek a potokov  
na prietok Q100 . 
 
2. Hydrologické údaje 
 
       Hydrológické údaje o prietoku N- ročných vôd na potoku Terebľa v profile Kalša dodal 
SHMÚ Bratislava, Odbor Regionálne stredisko Košice, listom č. 701-1750/11/2934 zo dňa 
16.2.2011. 
 
Plocha povodia :    28,54 km2 
Staničenie v km :     4,4 
 
Maximálne prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne raz za : 
 

1 5 10 20 50 100 rokov 
5,5 11 13,3 16 19 23 m3.s-1 

 
3. Posúdenie kapacity jestvujúceho koryta potoka Terebľa 
 
       Jestvujúce koryto, resp. predmetný úsek potoka Terebľa cez intravilán obce bol 
v minulosti upravený a opevnený kamennou dlažbou. Trasa toku bola prispôsobená 
situovaniu jestvujúcich objektov po brehoch potoka (miestne komunikácie, oplotenia 
súkromných pozemkov, cestné mosty a lávky). Po povodní v máji 2010 ostalo koryto 
zdevastované viac-menej na celom úseku v intraviláne obce. Brehové čiary kopírujú terén, na 
ktorom sú situované miestne cesty buď naľavo alebo napravo,  mestami sú brehy úplne 
znížené. 
       Pozdĺžny sklon dna  jestvujúceho koryta na predmetnom úseku úpravy  podľa 
geodetického zamerania je približne  I =  11,43 ‰.  
 
       Pre posúdenie kapacity jestvujúceho koryta boli zvolené tri charakteristické profily – PF 
č. 13, 29 a 44  ( viď priečne profily podľa geodetického zamerania – príl. č.D.4). 
 
Charakteristický profil č.13 – km 0,350.00  
 
-  podľa geodetického zamerania profil koryta je asymetrický, brehová čiara na ľavej strane 
je znížená oproti pravej strane.  
 
Prietoková plocha  :      S = 8,80 m2 
Omočený obvod :          O = 10,4 m 
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Hydraulický polomer :   R = S/O = 0,8463 m 
Drsnosť v koryte :          n = 0,035    ( odhad podľa odbornej literatúry pre prirodzené koryto ) 
 
Výpočet rýchlosti :       v = C √ RI  = 1 . R 1/6.√RI  =      1     . 0,8463 1/6 . √ 0,8463.0,01143 =  
                                                            n                         0,035 
                                       = 2,73 m.s-1 
Výpočet prietoku :        Q = S.v = 8,8 . 2,73 = 24,0 m3.s-1  → kapacita koryta v PF č. 13                                       
                                                                                                zodpovedá približne prietoku Q100 
                                                                                                bez akejkoľvek bezpečnosti  
 
Charakteristický profil č.29 – km 0,745.00  
 
 -  podľa geodetického zamerania profil koryta je asymetrický, ľavý breh je znížený oproti 
pravému brehu   
 
Prietoková plocha  :      S = 7,10 m2                                                   
Omočený obvod :          O = 9,20 m 
Hydraulický polomer :  R = S/O = 0,7717 m 
Drsnosť v koryte :          n = 0,035    ( odhad podľa odbornej literatúry pre prirodzené koryto ) 
 
Výpočet rýchlosti :       v = C √ RI  = 1 . R 1/6.√RI  =      1     . 0,7717 1/6 . √ 0,7717.0,01143 =  
                                                            n                         0,035 
                                       = 2,56 m.s-1 
 
Výpočet prietoku :        Q = S.v = 7,1 . 2,56 = 18,2 m3.s-1 → kapacita koryta v PF č.29                                       
                                                                                               zodpovedá  približne prietoku  Q50  
                                                                                               bez akejkoľvek bezpečnosti 
 
Charakteristický profil č.44 – km 1,155.00   
 
 -  podľa geodetického zamerania profil koryta je asymetrický, ľavý breh je  mierne znížený 
oproti pravému brehu, kde čiastočne napomáha bezpečnosti jestvujúce oplotenie s betónovým 
múrikom.   
 
Prietoková plocha  :      S =  7,30 m2                                                    
Omočený obvod :          O = 8,40 m 
Hydraulický polomer :  R = S/O = 0,8714 m 
Drsnosť v koryte :          n = 0,035    ( odhad podľa odbornej literatúry pre prirodzené koryto ) 
 
Výpočet rýchlosti :       v = C √ RI  = 1 . R 1/6.√RI  =      1     . 0,8714 1/6 . √ 0,8714.0,01143 =  
                                                            n                         0,035 
                                       = 2,78 m.s-1 
 
Výpočet prietoku :        Q = S.v = 7,30 .2,78  = 20,4 m3.s-1 → kapacita koryta v PF č. 44 
                                                                                                 zodpovedá približne prietoku                        
                                                                                                 medzi Q50  – Q100 bez bezpečnosti 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       Z výsledkov výpočtu je zrejme, že kapacita jestvujúceho koryta  potoka Terebľa 
v intraviláne obce Kalša sa pohybuje v rozmedzí  18,2 – 24,00 m3.s-1, čo podľa údajov SHMÚ 
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zodpovedá  približne prietoku medzi Q50 – Q100 ( 19,0 – 23,0 m3.s-1 ), ale bez akejkoľvek 
bezpečnosti.  
       Z uvedeného je zrejme, že jestvujúce koryto nie je schopné odviesť povodňový prietok 
Q100 bez vybreženia na ľavú, alebo pravú stranu.  
 
4.  Posúdenie kapacity jestvujúcich cestných mostov  a lávok 
  
      Na predmetnom úseku  úpravy potoka Terebľa v intraviláne obce Kalša sa nachádza 5 
cestných mostov na miestnych komunikáciach a 8 lávok pre peších, z toho jedná lávka v km 
0,270 slúži ako obslužná lávka pre ovládanie stavidlá  drevenej hate. 
      Kapacita jestvujúcich objektov bola preukázaná hydraulickým výpočtom podľa Chézyho 
rychlostného vzorca. Výsledky výpočtu uvádzame v tabuľke s poznámkou, či vyhovujú pre 
návrhový prietok Q100 = 23,0 m3.s-1. 
 

Objekt Staničenie 
v km 

Rýchlosť vody 
v m.s-1 

Prietok 
v m3.s-1 

Poznámka 

OC lávka č.1 0,270.00 3,42 43,20 vyhovuje 
Cestný most č.1 0,389.00 3,65 46,40 vyhovuje 
OC lávka č.2 0,545.50 3,40 44,90 vyhovuje 
Cestný most č.2 0,662.00 3,45 44,60 vyhovuje 
OC lávka č.3 0,780.00 3,20 32,90 vyhovuje 
Cestný most č.3 0,749.00 3,18 35,70 vyhovuje 
Betón. lávka č.4 0,904.00 3,52 46,10 vyhovuje 
Cestný most č.4 0,951.00 3,29 29,80 vyhovuje * 
OC lávka č.5 1,013.00 3,62 52,60 vyhovuje 
OC lávka č.6 1,065.50 3,21 38,90 vyhovuje 
OC lávka č.7 1,177.00 3,33 34,4 vyhovuje 
OC lávka č.8 1,295.00 3,33 35,30 vyhovuje ** 
Cestný most č.5 1,442.50 3,56 44,90 vyhovuje 
 
*    cestný most je nízko položený, vyhovuje pre prietok Q 100  s minimálnou bezpečnosťou 
**   poškodená konštrukcia lávky 
 
       Z výsledkov výpočtu je zrejme, že jestvujúce objekty mostov a lávok z hydraulického 
hľadiska vyhovujú pre odvedenie prietoku Q100. Kritický je objekt cestného mosta č.4 pri 
kostole, ktorý je nízko položený a pri prietoku Q100 nie je dodržaná  normová bezpečnosť 1,0 
m nad hladinou h 100. Navrhovaným prehĺbením koryta na prípustnú možnú mieru (s ohľadom 
na statiku objektu mosta ) sa zabezpečí požadovaná normová bezpečnosť. 
 
5. Výpočet kapacity navrhovaného priečneho profilu 
 
       Výpočet kapacity navrhované koryta je vypracovaný podľa Chézyho rychlostného 
vzorca. 
 
Prietoková plocha  :      S = h (b + m.h)                        / m2 /                                                   
Omočený obvod :         O = b + 2.h √ 1 + m2                       / m / 
Hydraulický polomer :  R = S/O                                   / m /  
Rýchlosť vody :             v = C √ RI  = 1/n. R 1/6.√RI    / m.s-1 /   
Prietok :                         Q = S .v                                  / m3.s-1/ 
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Navrhované parametre koryta potoka : 
- priečny profil koryta                 - lichobežníkový 
- šírka koryta v dne                     - 5,0 m 
- sklon svahov                             - 1 : m                   m =1,5 → km 0,000 – 0,440 
                                                                                  m =1    → km 0,440 – 1,495 
- drsnosť                                      - n = 0,030 
- pozdĺžny sklon nivelety dna     - I = 8,0 – 15,58 ‰ → podľa pozdĺžneho profilu príl. D.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navrhované parametre koryta : 
 
- priečny profil koryta:                lichobežníkový 
- šírka koryta v dne :                    b = 5,0 m 
- sklon svahov :                            m =1,5 → km 0,000 – 0,440 
                                                     m =1     → km 0,440 – 1,495 
- drsnosť :                                     n = 0,030 
- pozdĺžny sklon nivelety dna :    I = 8,0 – 15,58  ‰ → podľa pozdĺžneho profilu príl. D.2 
 
 
Výpočet konzumčnej krivky prietoku je v priloženej tabuľke č.1. 
  
Hladiny pri prietoku Q100 odčítané z konzumčných kriviek: 
 
Km 0,000 – 0,137      →  h100 = 1,12 m          sklon svahov 1 : 1,5    
Km 0,137 – 0,275                         1,23 m 
Km 0,275 – 0,440                         1,24 m 
Km 0,440 – 0,800                         1,26 m          sklon svahov 1 : 1 
Km 0,800 – 1,000                         1,20 m 
Km 1,000 – 1,090                         1,17 m 
Km 1,090 – 1,285                         1,15 m 
Km 1,285 – 1,495                         1,10 m 
 
Navrhujeme bezpečnostné prevýšenie nad hladinou návrhového prietoku Q100 :   ∆ h =  0,60 
m 
 
        
 
 
Prešov, december 2011 
Vypracovala : Ing. Marta Bercíková – ASI 
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POTOK TEPEBĽA - VÝPOČET KONZUMČNEJ KRIVKY Príloha č.1

KM 0,000 - 0,137.00 KM 0,137 - 0,275 KM 0,275 - 0,800
I = 11,67‰ I = 8,69 ‰ I = 8,0 ‰

S O R R 1/6 1/n C I √RI v Q v Q v Q
m2 m m m.s-1 m3.s-1 m.s-1 m3.s-1 m.s-1 m3.s-1

2,875 6,80 0,2280 0,8663 28,87 0,070 2,02 5,8 1,73 4,8 1,68 4,8
6,500 8,60 0,7558 0,9544 31,81 0,094 2,98 19,4 2,27 13,6 2,47 16,1

10,875 10,40 1,0456 1,0074 33,57 0,111 3,7 40,3 3,22 31,4 3,07 33,4
16,000 12,20 1,3445 1,0462 34,87 0,124 4,31 69,0 3,72 52,1 3,57 57,1
21,875 14,00 1,5625 1,0772 35,90 0,134 4,85 106,0 4,16 78,0 4,01 87,8
28,500 15,80 2,0383 1,1033 36,77 0,144 5,33 152,0 4,59 110,0 4,41 125,9

Odčítané z konzumčných kriviek : h100 = 1,12 m v100 = 3,18 m.s-1 h100 = 1,23 m v100 = 2,75 m.s-1 h100 = 1,24 m v100 = 2,78 m.s-1

KM 0,800 - 1,000 KM 1,000 - 1,090 KM 1,090 - 1,230
I = 10,0‰ I = 11,10 ‰ I = 11,43 ‰

S O R R 1/6 1/n C I √RI v Q v Q v Q
m2 m m m.s-1 m3.s-1 m.s-1 m3.s-1 m.s-1 m3.s-1

2,75 6,41 0,429 0,8685 28,94 0,065 1,89 5,2 2,00 5,5 2,02 5,6
6,00 7,83 0,766 0,9565 31,88 0,087 2,79 16,8 2,94 13,6 2,98 17,9
9,75 9,24 1,055 1,0890 33,03 0,103 3,45 33,7 3,63 35,5 4,27 57,8

14,00 10,65 1,314 1,0465 34,88 0,115 4 55,9 4,21 59,0 4,76 89,4
18,75 12,07 1,553 1,0761 35,86 0,125 4,48 84,0 4,71 82,3 5,26 126,4
24,00 13,48 1,780 1,1083 36,94 0,133 4,9 117,9 5,20 124,6 5,65 135,6

Odčítané z konzumčných kriviek : h100 = 1,20 m v100 = 3,07 m.s-1 h100 = 1,17 m v100 = 3,15 m.s-1 h100 = 1,15 m v100 = 3,22 m.s-1

str. 6
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Príloha č.1 

KM 1,230 - 1,285 KM 1,285 - 1,465.50 KM 1,465.50 - 1,495
I = 11,54 ‰ I = 15,45 ‰ I = 15,58 ‰

S O R R 1/6 1/n C I √RI v Q v Q v Q
m2 m m m.s-1 m3.s-1 m.s-1 m3.s-1 m.s-1 m3.s-1

2,75 6,41 0,429 0,8685 28,94 0,079 2,28 6,3 2,35 6,5 2,36 6,5
6,00 7,83 0,766 0,9565 31,88 0,105 3,35 20,1 3,47 20,8 3,48 12,1
9,75 9,24 1,055 1,0890 33,03 1,124 4,17 40,7 4,29 41,9 4,31 42,0

14,00 10,65 1,314 1,0465 34,88 0,138 4,82 67,5 4,97 69,5 4,99 69,9
18,75 12,07 1,553 1,0761 35,86 0,150 5,38 100,9 5,55 104,2 5,57 104,6
24,00 13,48 1,780 1,1083 36,94 0,161 5,94 142,5 6,12 147,0 6,15 147,6

Odčítané z konzumčných kriviek : h100 = 1,15 m v100 = 3,22 m.s-1 h100 = 1,1 m v100 = 3,65 m.s-1 h100 = 1,10 m v100 = 3,65 m.s-1

Prešov, december 2011
Vypracovala : Ing. Marta Bercíková - ASI
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