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A – SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
                                                                       
1. Identifika čné údaje :  

 
Názov stavby:  Poprad, Spišská Teplica, Poprad, 
                      km 120,050-22,450,SMB  
                      - projektová dokumentácia pre  realizáciu stavby  
Miesto stavby:  Rieka Poprad  
Katastrálne územie:   k.ú. Poprad - Veľká                                                                                 
Okres:   Poprad  
Samosprávny kraj: Prešovský 
Druh stavby:  Vodohospodárska - ekologická   
Účel stavby:  Spriechodnenie migra čných bariér                 
Stupe ň dokumentácie: Projektová dokumentácia pre realizác iu stavby 
                      
Investor a užívate ľ: SVP, š.p., Banská Štiavnica, OZ Košice 
Projektant :         DHI SLOVAKIA, s.r.o., Hattalov a 12  
                     831 03 Bratislava 3 
 
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej bud úcu prevádzku :  

 
    Na rieke Poprad,  v úseku Poprad – Svit bola v  60-tých rokoch 
minulého storo čia  vybudovaná kaskáda stup ňov, ktorá má nepriaznivý 
vplyv na vo ľnú migráciu rybného spolo čenstva.  
    V snahe odstráni ť tento nepriaznivý vplyv, Slovenský 
vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica, OZ K ošice ako správca 
toku, v rámci rozvojových programov investícií zabe zpe čuje pozd ĺžnu 
kontinuitu toku, ktorej sú časťou je spriechodnenie migra čných bariér. 
Ide o prebudovanie jestvujúcich stup ňov a vybudovanie rybovodov na 
nich. 
    Predmetom tejto projektovej dokumentácie je nav rhnú ť stavebno-
technické riešenie pre výstavbu rybovodu na jestvuj úcich stup ňoch na 
rieke Poprad  v rkm 120,050-122,450. 
    Územie predmetnej stavby sa nachádza v  juhozáp adnej časti mesta 
Poprad. Stavenisko pre výstavbu rybovodu tvorí samo tné koryto rieky 
Poprad a územie po ľavom brehu v mieste situovania stup ňov. 
    Vybudovaním rybovodov sa spriechodní migra čná bariéra na toku, čo 
bude ma ť ve ľký prínos z h ľadiska rybárstva, nako ľko úsek rieky Poprad 
medzi mestami Poprad – Svit je charakterizovaný ako  významný lososovo-
pstruhový revír. Pozitívny prínos sa dá o čakáva ť aj z h ľadiska ochrany 
prírody a trvalo udržate ľného rozvoja pri využívaní vodných tokov. 
    Rybovody budú ma ť pozitívny vplyv nielen na migráciu rybársky 
zaujímavých druhov v pstruhovom revíri, ale z h ľadiska zákonov 
(o ochrane prírody) ešte dôležitejší vplyv na migrá ciu zákonom 
chránených druhov, medzi nimi aj ohrozených vyhynut ím (mihu ľa), a to 
priamo vo vyhlásenom rie čnom území európskeho významu NATURA 2000. 
 
2.1 Údaje o projektovaných kapacitách    
 
SO 02, SO 04, SO 06, SO 08, SO 10 
 
Typ rybovodu:                  Vnútrokorytová bystr inná rampa         
Dĺžka rybovodu:                20,00 m  
Umiestnenie rybovodu:          tok Poprad, r.km 120 ,050 - 122,450 
Prietok v rybovode pri Q270d :  273 l/s  
Prietok v rybovode pri  Q90d : 1066 l/s 
 
Konštrukcia rampy rybovodu bude pozostáva ť z oporného múrika 
umiestneného v mieste najhlbšieho dna rampy – v sme re k osi toku 
a z šikmej, kame ňmi opevnenej časti rampy, ktorej profil ur čí sklon 
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svahu koryta - to znamená, že šikmá časť rampy bude pokra čovaním svahu 
koryta v profile. 
   Toto riešenie je výhodné aj z titulu sústredenia  výtoku z rampy do 
stredu vývaru stup ňa. Konštruk čným riešením sa postupne s preh ĺbením 
rampy os rampy posunie v smere toku od päty svahu k oryta smerom do 
stredu koryta rieky, čím sa prúdenie vody v rampe nesústredí na brehové 
opevnenie  vývaru, ale dostane sa  bližšie k stredu  vývaru.  

   Celkovej d ĺžka rampy je 20,00 m s vnútornou svetlou šírkou 3,0 0 m. 
Koruna deliaceho oporného múra sleduje výšku pod ľa pozd ĺžneho rezu.  
 
3. Členenie  stavby na stavebné objekty :  

 
Stavba je členená na stavebné objekty : 
 

01 – Príprava územia (rkm 120,050) 
02 – Rybovod         (rkm 120,050)         
 
03 – Príprava územia (rkm 120,150) 
04 – Rybovod         (rkm 120,150) 
 
05 – Príprava územia (rkm 121,400) 
06 – Rybovod         (rkm 121,400) 
 
07 – Príprava územia (rkm 121,550) 
08 – Rybovod         (rkm 121,550) 
 
09 – Príprava územia (rkm 122,450) 
10 – Rybovod         (rkm 122,450) 
 
 
4. Preh ľad užívate ľov a prevádzkovate ľov :  
 
   Prevádzkovate ľom a užívate ľom vybudovanej stavby bude SVP, š.p., 
Banská Štiavnica, OZ Košice, Správa Dunajca a Popra du. 
 
5. Termín zahájenia a ukon čenia stavby :  
 
Predpokladané termíny zahájenia a ukon čenia výstavby: 
 
Predpokladaná doba výstavby :      6 mesiacov 
 
Termín realizácie stavby je podmienený získaním fin ančných prostriedkov 
z fondov EÚ. 
 
6. Predpokladané celkové náklady stavby :   
 
Vi ď. príloha F - Celkové náklady stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaluža, 2018                       Vypracoval : Ing . Štefan Čižmár, ml. 


