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1. ÚVOD
Primárnym cieľom projektu je vybudovanie vodozádržných prvkov (kamenných
a drevených hrádzí) na horných úsekoch miestnych vodných tokoch v katastri obce na
spomalenie, akumulovanie a následné sploštenie prívalových vĺn z intenzívnych dažďov
jednorázovým zadržaním minimálne 30.000 m3 stekajúcich povrchových vôd.
Sekundárnym cieľom je pozitívny vplyv na hydrologický režim regiónu, ozdravenie
lokálnej mikroklímy a následne aj klímy v širšom poňatí a ochrana biodiverzity.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Odborný garant projektu :

Ing. Peter Vaňo, autorizovaný krajinný architekt
(č.autorizácie 0023 KA)

Spracovateľ projektu :

EXTERIER s.r.o.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro, vložka č. 17028/V

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Štatutárny orgán:

Werferova 1,
040 01 Košice
36 444 782
SK 2021370120
VÚB, a.s., pobočka Košice
2588985654/0200
Ing. Peter Vaňo - konateľ

Konzultant za profesiu
Stavebné konštrukcie :
Geodézia :
Hydrogeológia :

Ing. Zuzana Bencová
Ing. Miloš Varga PhD.
RNDr. Petercová Anna

Sídlo:

Číslo zakázky :
Lokalita :
Stupeň projektu :
Dátum :

ZO 07_2011

Objednávateľ :
Sídlo:

Obec Skároš

Katastrálne územie obce Skároš
04. 2011

IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Štatutárny orgán:

Obecný úrad Skároš
Slančícka 94,
044 19 Ruskov
00 328 031
DEXIA Banka a.s., pobočka Košice.
0468778002/5600
Ľubomír Vranka, starosta obce Skároš

Začiatok realizácie projektu :
Termín ukončenia realizácie :

05. 2011
31.10.2011

2. ZHRNUTIE PROJEKTU REVITALIZÁCIE KRAJINY PRE DOTKNUTÉ
ÚZEMIE

Súpis použitých podkladov a materiálov

Mapové podklady
Polohopis v M 1: 5 000 (2 500) bol vektorizovaný z ROEP-u a katastrálnych máp
obce, doplnený z obhliadky v teréne a skenovaním ďalších podkladov.
Výškopis bol vektorizovaný zo základných máp SR a ČSFR v M 1:10 000 z roku
1986. Mapový podklad v M 1:10 000(15 000) bol skenovaný z tých istých máp.

Dôvod plánovaných opatrení
V katastrálnom území obce Skároš z pozície svojej lokality v podhorí Slanských sa
nachádzajú horné toky viacerých vodných tokov, v korytách ktorých sa akumulujú
povrchové vody stekajúce zo svahov a strání priľahlých vrchov po prívalových
a dlhotrvajúcich zrážkach v danej oblasti. Všetky tieto toky prekonávajú prevýšenie cca
300-400m k ich ústiu do väčších tokov.
Sezónne sa zo suchých tokov stávajú dravé potoky s deštruktívnym dopadom na
objekty nachádzajúce sa na ich strednom toku. Vzniknuté prívalové vlny splavujú drevný
a kamenný odpad a vytvárajú tzv. bobrie hrádza spôsobujúce následne vybreženie týchto
tokov zo svojho koryta. Najväčšie škody vznikajú v intravilánoch obcí, kde tieto prívalové
vlny po sústredení menších tokov po krátkom časovom úseku dorazia.
Tento sústredený odtok má veľkú vymielaciu a unášaciu schopnosť, takže
spôsobuje eróziu koryta i pôdneho krytu v jeho tesnej blízkosti. Dochádza tak k
poškodzovaniu samotných pozemkov a okolitých objektov. Plaveniny a splaveniny sú
transportované do vodných tokov, kde spôsobujú ďalšie komplikacie a škody.
Podomielaním lesného porastu dochádza k vývratiam hodnotných porastom, škodám
a následným nákladom v súvislosti s odstraňovaním vyvrátených stromov.

Navrhované opatrenia
Najúčinnejším opatrením na potlačenie tohto negatívneho javu je zadržať, resp.
spomaliť a následne sploštiť prívalové vĺny z intenzívnych dažďov vybudovaním
vodozádržných prvkov (kamenných a drevených hrádzí tzv. stupní) na horných úsekoch
miestnych vodných tokoch v katastri obce. Sekundárne pozitívny vplyv budú mať tieto
opatrenia na hydrologický režim regiónu, ozdravenie lokálnej mikroklímy a následne
aj klímy v širšom poňatí a ochrana biodiverzity.
Všetky navrhované prvky sú konštrukčne plánované z miestne dostupných
materiálov (naplavené kamene, drevený odpad, guľatina a tyčovina z miestnej ťažby
dreva, atď.). Konštrukčne sa jedná o prvky jednoducho zrealizovateľné svojpomocne so
zapojením pomocnej pracovnej sily bez nutnosti ich špeciálneho zaškolenia.

Väčšina vodozádržných prvkov je navrhované na jednoducho prístupných miestach
pozdĺž miestnych lezných komunikácií.
V rámci širšieho prínosu pre obec možno následne uvažovať s vytvorením
prípadných prechádzkových trás a cyklotrás. Tieto prvky poslúžia k zatraktívneniu oblasti
kde budú vytvorené.

3. PRÍRODNÉ PROSTREDIE

Obec Skároš sa nachádza asi 20 km južne od okresného a krajského mesta Košice
bezprostredne pri maďarskej štátnej hranici. Leží v juhovýchodnej časti košickej kotliny v
podhorí Slanských vrchov východne od vodného toku Hornád. Stred obce Skároš leží na
kóte 244 m.n.m.. Najnižší bod katastra má nadmorskú výšku 189 m.n.m. v údolí
Torockého potoka, najvyšší dosahuje na kóte 900 m n. m. (Veľký Milič) na východnom
okraji katastra.
Katastrálne územie obce Skároš s rozlohou 3.687 ha je súčasťou okresu Košice-okolie a
Košického samosprávneho kraja. Z uvedenej rozlohy zabera asi 483 ha
poľnohospodarska poda a asi 3.078 ha tvoria lesy.
Územie obce:
Orna poda, chmeľnice, vinice, ovocne sady 483 ha
Zahrada 17 ha
TTP 90,5 ha
Lesne pozemky 3.077,85 ha
Zastavane plochy a nadvoria 17,5 ha
Stavebne pozemky 1,15 ha

3.1 PRÍRODNÉ A KLIMATICKÉ ZHODNOTENIE LOKALITY
Katastralne uzemie obce patri do geomorfologickej oblasti Slanské vrchy. Malé
uzemie v zapadnej časti katastra patri do podoblasti Olšavskej pahorkatiny. Oblasť
Slanských vrchov je rozbrázdená prítokom Torockého potoka, ostatná časť územia
predstavuje hrebeňové časti Slanských hôr. Terén je výrazne orientovaný na západ.
Katastrálnym územím obce preteká potok Marovka (nazývaný aj Torocký potok),
čiastočne v intraviláne obce zregulovaný, ktorý sa v Ždani vlieva do rieky Hornád. Tento
potok je z ekologického pohľadu najzaujímavejším malým tokom na území Horného
Abova. Severnou časťou katastrálneho územia a následne aj zastavaným územím obce,
preteká Židovský potok. Spomínané toky nemajú dostatočnú kapacitu na odvedenie
veľkých vôd.
Územie katastra leží v teplej klimatickej oblasti. Charakterizovaná je teplou
nížinnou klímou, s dlhým, teplým a suchým letom, krátkou, chladnou a suchou zimou, s
krátkym trvaním snehovej pokrývky. Z hľadiska výskytu zrážok, ide o suchú, až mierne
suchú oblasť. Klimatické charakteristiky územia sú stanovené na základe údajov
Slovenského hydrometeorologického ústavu :
priemerná teplota v januári
priemer. počet mrazivých dní
priemerná teplota v júli
počet letných dní

3,4°C
80-100 dni
20,3
60 dni

teplota vzduchu pod 0°c
priemerný úhrn zrážok v lete
priemerný úhrn zrážok v zime
počet dní so snehovou pokrývkou
maximum snehovej pokrývky
potenciálny výpar za rok

77 dni
355 m.m.
209 m.m.
96 dni
25 cm
560 mm

3.2 EKOLOGICKÉ ZHODNOTENIE LOKALITY
Na väčšine katastrálneho územia platí 1.stupeň ochrany prirody a krajiny. Menšie
časti katastrálneho územia sú chránené 5.stupňom ochrany (ochranné pasmo s
3.stupňom ochrany) – narodné prirodné rezervácie Marocká skala (typické pralesovité
bukové porasty na andezitoch a andezitových tufoch, vyskyt vzácnej flóry a fauny), Malý
Milič (lesné spoločenstvá dubových bučín, významné hniezdiská dravých vtákov) a Veľký
Milič (prirodzené lesné spoločenstvá bučín a lipových javorín s hniezdiskami dravých
vtákov), prírodná rezervácia Malá Izra (malé prirodzené jazierko v terénnej depresii
medzi súvislými lesnými komplexami Miliča, ojedinelé spoločenstvá močiarneho jelšového
lesa nížinného typu v horskej oblasti) a prirodná pamiatka Miličská Skala (zvyšok
stuhnutého lávového telesa vytvárajúce rozličné skalné formy v komplexe Veľkého
Miliča). Do katastrálneho územia zasahujú územia chránených vtáčich území Košická
kotlina a Skároš ako aj navrhovaná CHKO Veľký Milič.
Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability Košice - okolie treba
rešpektovať nadradené prvky kostry ekologickej stability - nadregionálne biocentrum
Veľký Milič, regionálne biocentrum Suchá Hora a regionálny biokoridor vedúci po hrebeni.
Kompaktné lesné porasty sa rozprestierajú najmä vo východnej časti územia
v oblasti Slanských vrchov. Porasty sú len lokálne prerušované prevažne antropogénnymi
líniami a malými lúčnymi enklávami. Ide prevažne o bukové, menej o dubovo-hrabové
a dubové porasty na južných svahoch, v severnej a južnej časti zmiešané prevažne
s ďalšími listnáčmi, lokálne aj ihličnatými druhmi drevín. Svojim zložením a štruktúrou
zväčša zodpovedajú potenciálnej prirodzenej vegetácii. Prevažná väčšina lesov je
zaradená do kategórie lesov hospodárskych, ochranné lesy sa nachádzajú lokálne na
rôzne veľkých plochách.
Rozšírenie nelesnej drevinovej vegetácie (NDV) je v poľnohospodárskej krajine
rozdelené nerovnomerne. Lepšie zastúpenie je v západnej lúčnej časti poľnohospodárskej
krajiny, celkovo však možno konštatovať, že je krajina z hľadiska rozšírenia NDV
v dobrom stave. NDV predstavuje najmä líniovú zeleň na medziach, úvozoch a stržiach,
pozdĺž komunikácií, okolo potokov, pomerne rozsiahly výskyt má aj skupinová, hlúčiková,
falangovitá až plošná NDV. V porovnaní s celoslovenskými pomermi predstavuje
posudzované územie krajinu s dobrým zastúpením rozptýlenej stromovej zelene
a riedkym zastúpením rozptýlenej krovinovej zelene. Z hľadiska drevinového zloženia
prevláda najmä buk (Fagus sylvatica), dub letný (Quercus robur), breza (Betula
pendula), topoľ osikový (Populus tremula), hrab (Carpinus betulus), klokoč peristý
(Staphyllea pinnata), v líniovej NDV sa uplatňuje najmä trnka (Prunus spinosa), ruža
šípová (Rosa canina), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), svíb krvavý (Swida
sanguinea), vŕba rakytová (Salix caprea) a krehká (S. fragilis), lieska (Corylus avellana)
a baza čierna (Sambucus nigra), menej čerešňa vtáčia (Cerasus avium), vŕba sliezska
(Salix silesiaca), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) či krušina jelšová (Frangula alnus).
Brehové porasty sú zväčša tvorené vŕbou krehkou, purpurovou (Salix purpurea), jelšou
lepkavou (Alnus glutinosa) a čremchou (Padus avium).
Trvalé trávne porasty sú prevažne polointenzívne, viac-menej prirodzené, malá
časť z nich je vplyvom intenzifikačných zásahov pomerne chudobná a monotónna, veľká
časť na podhorí Slanských vrchov degraduje vplyvom obmedzenia obhospodarovania. Na

plochách strmších strání alebo zamokrených plôch v alúviách je veľmi hodnotná
xerotermná alebo močiarna vegetácia, no aj tá je závislá od spôsobu hospodárenia.
Oráčiny zaberajú západnú časť poľnohospodárskej plochy katastra, sú prevažne
veľkoblokové. Časť oráčin je osiata trvalými kultúrami.
Mozaikové štruktúry sa v rámci katastra vyskytujú na plochách strání a záverov
dolín, kde sú medznaté svahy, ako aj na ostatných miestach, kde sú pestré početné
skupiny prirodzenej mimolesnej drevinovej zelene.
Bez vegetácie sú asfaltové, sčasti aj nespevnené poľné komunikácie, spevnené
plochy v obci, časti dvorov pri rodinných domoch a pod. Prirodzené plochy bez vegetácie
predstavujú plochy obnažených skál.
Vegetácia v intraviláne má tradičný charakter, je kultúrneho charakteru, značné
plochy však zaberá aj synantropná vegetácia. Tvorená je predovšetkým vegetáciou
úžitkových záhrad a okrasných plôch pri rodinných domoch a drevinovou vegetáciou na
verejných priestranstvách. Prirodzené drevinové štruktúry okolitej krajiny zasahujú aj do
okrajových častí intravilánu.
Na území katastra sa nachádza opustený dobývací priestor s lomom na andezit,
ktorý sa v súčasnej dobe neťaží.
Ako vyplýva z alternatívneho ekologického výberu, vo veľkej časti katastra je
doterajšie využitie krajiny v súlade s krajinno-ekologickými podmienkami prostredia.
Využívanie lesného pôdneho fondu a plôch charakteru lesných porastov je možné zlepšiť
len lokálne premenou porastov na pestrejšie, ekologicky stabilnejšie a biologicky
hodnotnejšie, najmä v okrajových častiach lesného pôdneho fondu.
Celá plocha katastra je rozdelená na tri rôzne časti. Zalesnená časť katastra
predstavuje homogénnu lesnú krajinu s prirodzenými ekosystémami; vhodnú na
preferovanie hospodárskych a najmä mimoprodukčných funkcií lesa. Poľnohospodárska
krajina v západnej časti predstavuje zväčša lúčno-oráčinovú krajinu s čiastočne
pozmenenými ekosystémami, vhodnú na extenzívne hospodárske využitie s priemerným
zastúpením prirodzených prírodných prvkov. Tento fakt odráža hodnotenie krajiny
z hľadiska ekologickej stability, ktoré poľnohospodársku krajinu v okolí obce hodnotí ako
priestor ekologicky stredne stabilný a zvyšnú časť územia v oblasti lesnej klasifikuje ako
priestor ekologicky stabilný. Ekologická kvalita priestorovej štruktúry je na území
katastra priaznivá, na severnom a východnom okraji až veľmi priaznivá. Koeficient
ekologickej kvality katastrálneho územia, čo je ukazovateľ podielu ekologicky kvalitných
plôch, je 0,61 – 0,8 v škále 0 – 1,0. Územie katastra má podľa Regionálneho ÚSES
Košického regiónu koeficient ekologickej stability 3,16, čo je v strednej časti stupnice
KES za celý región (0,83 – 4,88). Podľa ÚPN VÚC Košického samosprávneho kraja leží
poľnohospodárska krajina katastra okrem severovýchodného výbežku v priestore
ekologicky štandardnom.
Na zabezpečenie ekologickej stability a zvýšenia biodiverzity nie je potrebné
vytvárať zvláštne podmienky pre obnovu poľnohospodárskej krajiny. Prirodzené pasienky
treba udržiavať v doterajšom stave, resp. zabezpečiť intenzívnejšie využívanie kvôli
primeranému odstraňovaniu biomasy. V oblasti lesného hospodárstva a využívania plôch
drevín charakteru lesných porastov zabezpečovať postupné prebudovanie malých plôch
nepôvodných, neprirodzených monokultúrnych porastov na pestrejšie, rôznorodejšie.

3.2 PÔDNE A HZDROLOGICKÉ ZHODNOTENIE LOKALITY

Z pôd sa vo východnej časti katastra prevažne v lesných porastoch vyskytujú
prevažne kyslé až výrazne kyslé (oligobázické) kambizeme modálne, v západnej časti
hnedozeme pseudoglejové a pseudogleje. V intraviláne riešenej obce na zahradách a
predzáhradkách sa nachádzajú kultizeme s pozmenenými vlastnosťami vplyvom človeka.
Produkčná schopnosť týchto pôd je rôzna. Analýza pôdnych druhov poukazuje na to, že v
riešenom území majú najväčšie zastúpenie ílovito - hlinité pôdy so strednou

skeletovitosťou až slabo kamenité (0 – 20 %), so strednou až vysokou sorpčnou
kapacitou. Poľnohospodárska pôda všeobecne je strednej bonity.
Katastrálnym územím obce preteká Torocký potok (nazývaný aj Marovka) a jej
bezmenné prítoky, čiastočne v intraviláne obce zregulovaný, ktorý sa v Ždani vlieva do
rieky Hornád. Je to pravostranný prítok Hornádu, má dĺžku cca 9 km. Pramení na
Maďarskej strane v Slanských vrchoch, v podcelku Milič, na východnom úpätí Veľkého
Miliča (900,0 m n. m.) v nadmorskej výške cca 780 m n. m. na západnej strane od obce
Skároš. Od prameňa tečie na krátkom úseku najprv na východ, následne sa stáča viacmenej severovýchodným smerom, kde do nej vteká jeho druhý najväčší prítok
(miestnymi nazývaný tiež Marovka) zo severozápadnej strany. Následne tečie
severovýchodným smerom až do intravilánu obce, kde po sútoku v nadmorskej výške
238 m.n.m. s jeho najväčším prítokom - Židovským potokom sa stáča viac na východ
a po 6-tich kilometroch sa juhovýchodne od obce Ždaňa ústi v nadmorskej výške 176
m.n. m. do Hornádu.
Severnou časťou katastrálneho územia a následne aj zastavaným územím obce, preteká
Židovský potok. Je to najväčší prítok Torockého potoka s dĺžkou toku cca 4,5 km.
Pramení v nadmorskej výške 587 m.n.m. na severovýchod od obce v časti Panský les. Od
prameňa tečie juhozápadným smerom, stáča sa na západ a potom veľkým oblúkom zo
severnej strany vteká do obce, kde v centre obce ústi do Torockého potoka.
Druhý najväčší bezmenný (miestnymi nazývaný tiež Marovka) ľavostranný prítok
Torockého potoka pramení v nadmorskej výške cca 580 m n. m, severozápadne od obce.
Tento prítok má celkovú dĺžku cca 2km.
Torocký potok je z ekologického pohľadu najzaujímavejším malým tokom na
území Horného Abova. Jeho údolia na jeho hornom toku v oblasti podhorí Slanských
vrchov ako aj jeho prítoky majú tvar úvalinovitých dolín, kotlín a brázd, ktoré v oblasti
Slanských vrchov prechádzajú do tvaru hlbokých V dolín bez nivy alebo so slabo
vyvinutou nivou.
Spomínané toky nemajú dostatočnú kapacitu na odvedenie veľkých vôd. Okrem
spomenutých tokov sa v katastrálnom území nachádzajú iba bezmenné drobné toky
s malým resp. sezónnym prietokom, so zvýšeným prietokom v období výdatných dažďov.
V tomto období sa v ich toku môžu objaviť príležitostné prívalové vlny s deštruktívnou
schopnosťou na pobrežné partie.

Charakteristika režimu odtoku je uvedená v nasledujúcej tabuľke.
Oblasť

vrchovinno-nížinná

Typ

dažďovo-snehový

Základná
hydrologická
charakteristika

akumulácia v mesiacoch XII – II, vysoká vodnosť III – IV, najvyššie Qma III (IV < II),
najnižšie Qma IX a výrazné podružné zvýšenie vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy

Správu tokov zastrešuje na území lesných porastov štátny podnik Lesy SR a mimo
lesov spravuje toky Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), š.p. Košice, odštepný
závod Správa povodia Hornádu a Bodrogu.

4. ANALÝZA STAVU
I URBÁNNEJ KRAJINY

POŠKODENIA

LESO-POĽNOHOSPODÁRSKEJ

Veľkosť povodne závisí na celej rade činiteľov, ktoré vzájemne spolu pôsobia.
Práve nepriaznivá kombinácia týchto faktorov je príčinou najhorších škôd. Všetka voda,
ktorá preteká korytami vodných tokov, je zrážkového pôvodu. Veľkosť zrážok určuje
množstvo vody, s ktorým se bude musieť krajina vyrovnať. Krajina samotná je schopná
dážď do určitej miery zachytiť bez neobvyklých javov, ako je svahová erózia,
presmerovanie koryta alebo dlhodobé rozlivy do okolia koryta. Vo chvíli, keď dôjde ku
zrážke, je časť vody zadržaná rastlinným porastom (intercepcia), časť vody vsiakne do
pôdy (retenčná schopnosť pôdy) a zvyšok odteká. Povodeň vytvára práve tá čásť zrážky,
ktorá voľne odteká.
Parametre a dôsledky povodne závisia teda na veľkosti zrážky, vlastnostiach povodia
(retenčnej schopnosti) a na kapacite koryta (schopnosti previesť prietok bez vybreženia
či poškodenia).
Z časového hľadiska územie ohrozujú jarné povodne, ktoré vznikajú prudkým topením
snehu v dôsledku rychlého oteplenia, väčšinou spojeného s relativne teplým dažďom.
Existujúce korytá zvládajú ich prietoky bez väčších obtiaží. Oveľa väčšou hrozbou pre
oblasť sú výrazné dažďové úhrny za relativne krátku dobu. Všeobecne sa dá povedať, že
nebezpečné sú dažde, ktoré zasahujú väčšinu plochy povodia a trvajú tak dlho, že v
jeden okamžik preteká voda z podstatnej časti povodia. Prudké povodne vznikajú
krátkou, intenzivnou zrážkou na malej ploche, které nepostihujú väčšie uzemí. Ich
pôsobením vznikajú krátke, ale veľmi prudké prívalové vlny na tokoch bystrín. Pro väčšie
povodie nemajú prudké zrážky väčší význam, pretože sú priestorovo obmedzené na
pomerne malú časť krajiny. Nebezpečné sú frontálne, dlhotrvajúce dažde so strednou
intenzitou, pokiaľ zasahujú veľké územie (veľkú časť povodia).
Celkovo je vegetačný kryt schopný zadržať 1–10 mm zrážok. Veľkosť intercepcie
jednotlivých druhov v našich lesoch je nasledujúca :
Porast
Veľkosť intercepcie [mm zachytených zrážok]
Smrekový porast 60 ročný
5,1
Bukový porast 60 ročný
3,5
Borovicový porast 60 ročný
3,0
Ostružiny
2,6
Borievka
1,2
Zdroj: Krešl 1999 [10]
Voda, ktorá dopadne na pôdny povrch, čiastočne vsiakne, alebo odtečie. Vsiaknuté
zrážky sú dočasne vylúčené z odtoku. Retenčná kapacita pôdy závisí od typu pôdy,
obsahu humusu a jej štruktúty. Humus skvalitňuje štruktúru pôdy, zdrsňuje púdny
povrch a bráni erózii. Tiež vylepšuje životné podmienky pro pôdne živočíchy. Podobne
zooedafon (pôdna fauna) svojou činnosťou prevzdušňuje pôdny horizont, a tým vytvára
retenčný priestor, takže voda je chodbami odvádzaná do hlbších vrstiev pôdneho
profilu.V prípadoch, keď dôjde k odstráneniu vrstvy nadložného humusu, se priepustnosť
pre vodu výrazne zhorší. Obdobný dopad má aj zhutnenie a poškodenie pórov a chodieb
rôzneho pôvodu.
Voda, která nie je zachytená vegetačným krytom a ani nevsiakne do pôdy, se po
vyplnení terénnych nerovností dáva do pohybu po svahu dole. Tento odtok sa akumuluje
a dochádza k sústredenému odtoku. K jeho urychlenému vzniku prispievajú ryhy
vytvorené pri obhospodarovaní pozemkov (presun mechanizácie, lesné a poľné cesty,
odvodňovacie priekopy). Rýchlosť závisí na sklone toku a drsnosti povrchu.
Rychlosť sústredeného odtoku :
Charakter toku

Pozdĺžny sklon [%]

Rýchlosť [m/s]

rovinný
pahorkatinový
horský
Zdroj: Krešl 1993

0,5
0,5–5,0
5,0

1,0–1,5
1,5–2,5
2,5–3,5

Pri sústredenom odtoku je už ďalší vsak povrchovej vody do pôdy minimálny. Zároveň
má sústredený odtok tiež veľkú vymielaciu a unášaciu schopnosť, takže spôsobuje eróziu
koryta i pôdneho krytu v jeho tesnej blízkosti. Dochádza tak k poškodzovaniu samotných
pozemkov a okolitých objektov. Plaveniny a splaveniny sú transportované do vodných
tokov, kde spôsobujú ďalšie komplikacie a škody.
Pôsobenie na pôdu je z hľadiska retencie nejdôležitejšou vlastnosťou lesa. Intercepcie pri
povodňových zrážkach prakticky stráca účinok. Sice prispieva k zníženiu množstva
odtekajúcej vody, ale vzhľadom k množstvu, ktoré sa takto zachytáva, nemá väčší vplyv
na priebeh povodňových stavov.
Vplyvom oslnenia po výruboch dochádza k rychlému rozpadu humusovej vrstvy a
machového porastu. To zhoršuje podmienky pre vsak a dáva možnosť vzniku
povrchového a následne soustredeného odtoku. Pohyb vody po svahu ni je ničím
brzdený, pôda je tak priamo vystavená eróznym činiteľom, ktoré ešte zhoršujú vlastnosti
stanoviska. Až šesťnásobné zníženie retenčnej kapacity spôsobuje také nadmerné
zahrievanie pôdy, keď dochádza k nevratnej degradacii koloidných látok v humuse.
Tento efekt výrazne ovplyvňuje použitý ťažobný postup. Pri použití clonných a
maloplošných výrubov je aj mechanické poškodenie vrátane jeho následkov podstatne
nižší.
Na základe terénneho prieskumu v katastri boli vytipované najvhodnejšie lokality na
jednotlivých vodných tokoch na ich horných úsekoch v miestach s vysokým prevýšením
osi toku v záujme vsadenia prahov a hrádzí do korýt schopných zadržať čo najväčší
objem zrážkovej vody v prípade intenzívnych dažďov. Výhodou vhodného výberu lokality
bude schopnosť akumulácie väčšieho objemu povrchových vôd s nizkými nákladmi. Po
obhliadke terénu boli určené zúžené miesta (erózne ryhy, strže, rokliny) v tokoch
s možnosťou staticky odolať tlaku naakumulovanej vody.
Po vzájomnej dohode obce a správcov drobných vodných tokov budú realizované
protipovodňové opatrenia formou budovania priečnych objektov na drobných vodných
tokoch - stupní (do výšky 120 – 200 cm – vyrovnanie nivelety, záchyt splavenín) a
obnova hydromorfológie drobných vodných tokov a meandrov.
Vytipované úseky :

Lokalita č.1 – Horný tok Torockého potoka

Lokalita č. 2 – Horný tok Marovky

Lokalita č.3 – Stredný tok Torockého potoka pred obcou Skároš

Lokalita č. 4 – Bezmenný pravostranný sezónny prítok do Torockého potoka na začiatku
obce Skároš

Lokalita č. 5 - Bezmenný pravostranný sezónny prítok do Torockého potoka nad obcou
Skároš

Lokalita č. 6 - Bezmenný pravostranný sezónny prítok do Torockého potoka na južnej
strane obce Skároš

Lokalita č. 7 – Horný tok Židovského potoka

Lokalita č. 8 – Stredný tok Židovského potoka

5. VÝPOČET OBJEMU ODTOKU PRE POŠKODENÉ ČASTI KRAJINY
LOKALITA č. 1
12 ks drevených stupní (prehrádzkok) spevnené kameňmi
priemerná šírka 8 m
priemerná hĺbka 1 m
vzájomná vzdialenosť cca 20 m na celkovej dĺžke toku 447m
_________________________________
Minimálny objem akumulovanej povrchovej vody 1.920 m³
6 ks drevených stupní (prehrádzkok) spevnené kameňmi
priemerná šírka 10 m
priemerná hĺbka 1,5 m
vzájomná vzdialenosť cca 25 m na celkovej dĺžke toku 150m
_________________________________
Minimálny objem akumulovanej povrchovej vody 2.250 m³

LOKALITA č.2
26 ks drevených stupní (prehrádzkok) spevnené kameňmi
priemerná šírka 10 m
priemerná hĺbka 1,5 m
vzájomná vzdialenosť cca 25 m na celkovej dĺžke toku
_________________________________
Minimálny objem akumulovanej povrchovej vody 9.750 m³

LOKALITA č.3
10 ks drevených stupní (prehrádzkok) s ílovým tesnením spevnená gabionmi
priemerná šírka 10 m
priemerná hĺbka 1 m
vzájomná vzdialenosť cca 30 m na celkovej dĺžke toku 277m
_________________________________
Minimálny objem akumulovanej povrchovej vody 3.000 m³

LOKALITA č. 4
10ks drevených prehrádzok
priemerná šírka 3 m
priemerná hĺbka 0,75 m
vzájomná vzdialenosť cca 40 m na celkovej dĺžke toku 309m
_________________________________
Minimálny objem akumulovanej povrchovej vody 900 m³

LOKALITA č. 5
5ks drevených prehrádzok
priemerná šírka 5 m
priemerná hĺbka 0,75 m
vzájomná vzdialenosť cca 15 m na celkovej dĺžke toku 105m
_________________________________

Minimálny objem akumulovanej povrchovej vody 850 m³

LOKALITA č. 6
5 ks drevených stupní (prehrádzkok) spevnené kameňmi
priemerná šírka 12 m
priemerná hĺbka 1 m
vzájomná vzdialenosť cca 70 m na celkovej dĺžke toku 300m
_________________________________
Minimálny objem akumulovanej povrchovej vody 4.200 m³

LOKALITA č. 7
5ks drevených prehrádzok spevnených kameňmi
priemerná šírka 10 m
priemerná hĺbka 1 m
vzájomná vzdialenosť cca 80 m na celkovej dĺžke toku 371m
_________________________________
Minimálny objem akumulovanej povrchovej vody 4.000 m³
4ks drevených stupní (prehrádzok) s ílovým tesnením
priemerná šírka 4 m
priemerná hĺbka 0,75 m
vzájomná vzdialenosť cca 70 m na celkovej dĺžke toku 210m
_________________________________
Minimálny objem akumulovanej povrchovej vody 840 m³

LOKALITA č. 8
4ks drevených stupní (prehrádzok) s ílovým tesnením
priemerná šírka 4 m
priemerná hĺbka 0,75 m
vzájomná vzdialenosť cca 70 m na celkovej dĺžke toku 1.049m
_________________________________
Minimálny objem akumulovanej povrchovej vody 3.360 m³

CELKOVÁ KALKULOVANÁ MINIMÁLNA AKUMULAČNÁ KAPACITA NAVRHOVANÝCH
VODOZÁDRŽNÝCH PRVKOV v KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ - 31.070

m³

6. NÁVRH OPATRENÍ NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI, SUCHOM
A REVITALIZÁCIU KRAJINY
V projekte sú ako protipovodňové opatrenia navrhnuté nasledovné druhy konštrukcií:
Drevený stupeň (prehrádzka)
Drevená stupeň (prehrádzka) s ílovým tesnením
Drevená stupeň (prehrádzka) s ílovým tesnením spevnená gabiónmi
Drevená stupeň (prehrádzka) spevnená balvanmi
Všetky typy sú navrhnuté z drevenej guľatiny, ktorej priemer závisí od celkovej šírky
konštrukcie. V princípe sa jedná o vodorovne naukladanú guľatinu zakliesnenú kolmi
zvislo kotvenými do zeme. V prípade potreby je ešte prehrádzka spevnená ťažkými

balvanmi. Konštrukcia je do terénu ukotvená v zvislom smere pomocou spomínaných
kolov, ktorá sú na jednej strane zaostrené, a vo vodorovnom smere je do svahovitého
terénu zapustená guľatina.
Ďalšou alternatívou je drevená prehrádzka z polguľatiny zatlčenej zvislo do zeme tesne
vedľa seba v radoch od seba vzdialených 400 mm čím vznikol priestor, ktorý sa vyplní
ílom. Aby nedošlo k vyplavovaniu ílového tesnenia, sú na zvislé polguľatiny pribité dosky.
V miestach kde nie je možné kotviť konštrukciu do bočného svahu je prehrádzka
spevňovaná gabiónmi naukladanými popri brehu.
Pri realizácií po výkopových prácach bude nutné privolať statika a posúdiť únosnosť
zeminy, spoľahlivosť kotvenia a odolnosť proti prívalovej vlne. Následne sa v prípade
potreby navrhne primerané kotvenie prehrádzok do terénu.

8. ZÁVER
Po vzájomnej dohode obce, správcov drobných vodných tokov, resp. vlastníkov
dotknutých pozemkov bola súčasne so súhlasom s umiestnením predmetných
vodozádržných prvkov na pozemku aj umožnenie prístupu za účelom následnej údržby,
kontroly a prípadných opravám. Tieto zásahy zo strany obce bude možné vykonávať bez
vyžiadania povolenia nakoľko predbežná dohoda sa považuje za generálnu na celé
obdobie nutnej správy t.j. na 20 rokov. Pri prípadných zmenách vlastníckych práv
pôvodný vlastník oboznámi nového vlastníka s touto povinnosťou.
Všetky navrhované opatrenia sa nachádzajú v geologicky stabilnom území,
v priebehu ich realizácie garant projektu zabezpečí v prípade potreby priebežné
konzultácie so špecialistami (hydrogeológ, geodét, ekológ, statik) v rámci dohodnutých
kontrolných dní. Termíny pravidelných kontrol budú ukotvené v zmluvnom vzťahu
s garantom projektu. Pred zahájením prác vypracuje obec predbežný harmonogram prác,
ktorý bude na jednotlivých kontrolných dňoch sledovaný s dohliadnutím na záväzný
termín ukončenia, ktorým je 31.10.2011.

Košice, 27.apríl 2011
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krajinný architekt

