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1. Úvod

Posudok je vypracovaný na základe poŽiadavky objednávatel,a zhodnotiťodvádzanie daŽd'ovej vody zo striech troch navrhovaných bytových domova spevnených plôch prostredníctvom infiltiačného zariadenia do horninovéhoprostredia

Posudok je vypracovaný vo vzťahu k,,vodnému zákonu", ktoý vyŽaduje pre ĺnfiltráciuvôd hydrogeologické posúdenie z hl'adiska prípadných rizík pre podzemné vody.
Lokalita sa nachádza v okrese Púchov (3o8), obec Púchov (51361o), k.ú' Púchov(850462), na parcelách č. 1536, 15g7, 24451185,2445t1g8,2445l,lgg, 2445t2oo,
24 4 5 I 202, 2445 t 203, 244 5 t 22 1, 244 5 t 222, 2445 t 26 5 .

Situácia záujmového územia je znázornená na nasledujúcom obrázku.
Práce sú
a predpisov

vykonávané v zmysle zákona č. 364t2oo4 a príslušných vyhlášok

S itu áci a záuj mové h o úze m i a

z*a. i.
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2. Geologické pomery

z geomorfologického hl'adiska Sa záujmové územie nachádza V oblastiSlovensko-moravské Karpaty, v celku povazsre podolie' Klíma je tu kotlinová,mierne teplá, s priemernými teplotami v mesiaci január -2,5 až -5 lc, v jull 17 až18,5 "c a s priemerným ročným úhrnom zrážok6oo - 8O0 mm.
Na geologickej stavbe predmetného územia sa podiel'ajú horniny obalu bradlovéhopásma tvorené sivými slienitými bridlicami, stieňovcami a vápnity'i pi".rä"#;veku alb aŽ spodný cenoman (stredná krieda). Predkvartéme p"Jl"ii" l] ;predmetnom Území prekryté kvartérnymi fluviálnymi náplavmi Váhu, tvorenýminesúdrŽnou, štrkopiesčitou sedimentáciou, s połryvom jemnozmných povodňových
sedimentov.

Geologická stavba záujmového Územĺa je znázornená na nasledujúcom obrázku.
Hydrogeologické pomery študovaného územia sú dané predovšetkým jehogeologickou stavbou. Predmetné územie sa nachád za na pravostrannej aluviálnejnive Váhu, ktorá je tvorená štrkopiesčitými náplavmi s pokryvom jemnozmných
povodňových sedimentov' Územie sa nachádzav tzv. pririecnej zone,kde je hladinapodzemnej vody v priamej hydrodynamickej,závislosti na prietokoch v koryte riekyVáh' Tým pádom sa kaŽdá dlhodobá .mená prietokov v povrchovom toku prejaví
zmenou výšky hladiny podzemnej vody v pril'ahlom Území' Kolektorom podzemných
vÔd v uzemí sú štrkopiesčité náplavy rieky Váh a izolantom sú slieňovcové horninyobalu bradlového pásma'

Výrez z geologickej mapy
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PodloŽie na tokalite je tvorené kvartérnymi fluviálnymi sedimentami veku holocéna mladší pleistocén' Sedimenty holocénneho veku sú zastúpené vo forme litofaciálnenečlenených nivných hlín, alebo piesčitých aŽ štrkovitých hlín dolinných nív a nívhorských potokov. Pleistocénne sedimenty sú reprezentované štrkmi, piesčitýmištrkmi a pieskami dnovej akumulácie v nĺzkych terasach. V širšom okolí lokalityvystupujú aj d'alšie genetické typy kvartérnych sedimentov a taktieŽ horninybradlového pásma'

Legenda ku geotogickej mape

xvaRľÉR
Holocén vcelku

fuh; íluviálne sedimenry: litofađáhe nsđěnené nivné hliny, elebo piésćilé aż śttovité hllny dollnných nĺv a nĺV hoŕskiýdt potokov
Mladšĺ pleistocén

šw; fluviálne sedimenty: šÜty' pi..ěłté śłľhT a pioŚky d,lovąj skunulńclo ý nĺŻlTch téŕs'óch
pleĺstocén / holocén

d. dellviálne gedimenľy vcelku: litořđciálne nerozĺíšené svahovĺny a sutiny

zi ŽoŚUvy

Holocén vcelku
hšhi pľoluviđlne $€rjin}énty: plĘväŻnB hliny á piésćlté hlĺny s úlonlkaml homĺn ä zäblin€nými šr*mi v nivných náplävových kuŽélbch

Stľedný pleĺstocén (mladšia č6sť)
śhr2; ĺuviálne sedinułty: ptesčité štrĘ a štíĘ niŽšícb ŚtÍednýcł lorás s pokryvom EpÍaši a neľozlíšsnýđ dgluviálnyĆh hlĺn a splachov
šhrĺ; ffuvĺálne sedlnlenł: štÍky 8 piesčité šlÍlv vyŠšíń stÍednýĆłl teÍás s pokryvon] spľaší. delwiólnych hlín a $plachov

MladŠľ pleistocén

pšw; Íluviáloe sedĺnlenty: pfevažne hllny, piésky e ĚÚesćité ślÍky dnowch akumulácií V nivÁďl

MlädŠÍ pleistocén _ holocén
dp; daluviálnogroluviálne sedimenty: hlinitÉ, až hlinito-kalnenlté dE€kčné kuŽele, lokólno s obsshonr šbkov a płeŚhov

MladŠí pleistocén

lhw; eolicko_deluviálne sedlmenty: névápnitd'sFäšové hliny á spÍgšiem podobn{ĺ reminy

BRADLoVÉ PÁsMo
rl_łpsxA sKUPlNA

I vTJK: lľlenské sú,vrsrvie: lÍeÍl.Ekđ'piesčilo*ĺinoidové vápenc€, Vo vyššej ćastl s ľohoYcámi

fSK; pleskovca s brldlice s poloheĺ! exoüclých Żl.pencov _ ffyś (?srÜmglvské sliwśtvle)

' łNK nimnické súvrštvig: íyš s prevshou slleňov

.::1:i pUK ułlľovske súvÍstvit: flyš s pľévahou pieskovrov' miestaľÍ{ len pieslio./ce

. ' zLlK: upohlavskó súvĺslvle: ?lépénce s exothĘmi obliákmi płssk'rvce. ojedinelo ĺlovco

sRRolovÉ pAsmo
Jarmutské súvľstvie

J8Ę pies&ovce' siltovco, vápnité ĺlovce, lamĺnované siltÔvce 8 sllene, aĺapence

VŠeobecné vysvetlivky

- 
geologické hÍánice uislBné

* zlonly Predpokladđńé

_ elon}y zakyłÉ

=: 2akrylé hĺánicě ĺluvlálnyĺh sedinentov kv8ftáfu

Ť násunové línié elebo pľošffiy}ry (nerczłĺšéné) eäkryté

* Żlomyásténé
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3. Preskúmanost' územia

V minulosti bol priamo na lokalite vykonaný inŽinierskogeologický prieskums názvom ,,Puchov - Pod Zábrehom 2" /Šustek M','2o1g/'
V rámci prieskumu bolo na lokalite odvŕtaných pät' jadrových vrtov níoły 10 - 10,5 m,ktoých ciel'om bolo overenie inŽinierskogeologickyóh a hydrogeologických pomerov.
Prácami realizovanými v rámci prieskumu boli na lokalite zistené nasledovné typykvartérnych zemín a mezozoických hornín: ornica, íl strednoplastický, íl piesčitý,piesok, štrk ílovitý, štrk piesčitý, slieňovec.
Hladina podzemnej vody na stavenisku je v priamej hydraulickej závislosti na hladinevody V rieke Váh' Hladina podzemnej vody sa v čase prieskumu nachádza]av hĺbkovom intervale od 4,7 do 5,4 m p't.

Pre Účely vsakovania podzemnej vody sú na lokalíte najvhodnejšie štrkovitésedimenty' Prieskumom bol overený ich výskyt s vrchnou hranicou v h'hkach od 1,6do 4,2 m p.t.aspodnou hranicou vnínłácľl"'ln. oo g,ĺ m p.t.Prieskum uvádzahodnotu koeficienta filtrácie štrkopieskov kf = 1 ,5 . 1o-3 m.s-.'

4. lnfiltľačné podmienky

objednávatet' uvaŽuje s odvedením daŽd,ovej
navrhovaných bytových domov a spevnených plôch. od
v zmysle dodaných podkladov navrhnuté nasledovne.
DaŽd'ová kanalizácia bude slúŽiť na odvedenie daŽd'ovej vody zo striech stavebnýchobjektov a zaolejovaná areátová daŽd'ov á kanalizácia bude odvádzať daŽd,ové vodyz 'plÔch navrhovaných vonkajších parkovísk a cestnej komunikácie. Voda zparkovacích plÔch a komunikácie bude zachytávaná uličným vpustami pomocoujestvujúcej areálovej kanalizácie. KedŽe 'jástvujúci odlučovač ropných látoknepostačuje na pokrytie celkového prietoku, do posiednej šachty pred odlučovačomsa napojí odbočka pre navrhovaný odlučovač ropných látok. Následne budúprečistené vody odvádzané a vsakované do podloŽia pomocou navrhovanéhorozšírenia vsakovacieho zariadenia. Podrobný výpočet a návrh vsakovaciehozariadenia bude riešený v stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
DaŽd'ová voda bude odvádzaná zo striech troch bfiových domov s celkovou plochou2 4oo m2' TaktieŽ budú odvádzané daŽd'ové vooý zo spevnených plôch s celkovourozlohou 2 384 m2.

Sumárne bude odvádzaná daŽd'ová voda z plochy 4 784 m2.

Pre navrhnutie vsakovacieho objektu pre daŽd'ovú vodu je treba brať do Úvahyintenzitu krátkodobých silných lejakov, kedy za krátku dobu spadne pomerne vysokýobjem zráŽok.

d

vody zo striech troch
vádzanie daŽdbvej vody je
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Pgdt'a dlhodobých meraní Slovenského nýorometeorologického ústavu intenzitabúrkových lejakov hlavne v posledných rokoch značne zosilňuje. Výstrahy predprívalovým daŽd'om beŽne upozorňujú na lejaky s intenzitou 40-60 mm.
Pre sumárnu odvodňovanú plochu 4 784^m2 to predstavuje napr. pri zráŽkach 40 mmrnnoŽstvo vody oobjeme cca 191,36 m3, pri pii"trzi súhrnom zrážok6O mm by sajednalo o objem cca 2gT ,04 m3.

Z hl'adiska dlhodobého vývoja zráŽokje vhodné počítať so stúpajúcim trendom Vovýskyte extrém nyc h zráŽok.

V súčasnosti neexístuje záväzná norma, ktorá by určovala, na aký objem dažd,a bysa malo vsakovacie zariadenie projektovať, z toho dôvodu upozorňujem na objemdaŽd'ovej vody, ktoý sa môŽe na tokalite vyskytnrit'. Tomuto mnoŽstvu vody jepotrebné vytvoriť priestor, aby nedošlo v prĺpaoá extrémneho lejaku k prĺpadným
škodám. 

lv 'vJq!\u

sVP' š'p' odporÚča vo svojich stanoviskách dimen zovat vsakovacie zariadeniaminimálne na 20-ročný dážd' trvajrlcí 15 minút s intenzitou 235 l/s/ha, čo zodpovedázrážkam vo vrstve cca21mm a pre danú plochu objem vody 100,46 m3.
V zásade je moŽné daný objem vody takýmto spôsobom bezproblémovo odvĺesť dovsakovacieho objektu, zabudovaného do najpriepustnejšej časti podloŽnýchštrkopieskov formou líniového vsaku, vybuJovaného z adekvátneho počtuvsakovacích blokov.

Vsakovací objekt je potrebné vhodne situovať, aby nedochádzalo k podmáčaniuokolitých zariadenĺ, vozovky, stavieb a dimenzovať ho na odvedenie danéhomnoŽstva vody'

5' Zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového pľostľedia

ľäl"j 
lokality a možných rizikznebisteniä aźľlôľs"niä łu"litv řLi'"'ných

Navrhované odvedenie zrážkovej vody nebude mať zhl,adiska kvality prizodpovedajúcom vyuŽívaní na podzemnÚ vodu a horninové prostredie negatívnydopad' Vsakovaná voda zo striech bytových domov predstavuje čistú zrážkov(lvodu,ktorá inak prirodzene presakuje do päolozia. DaŽd'ová voda odvádzanáz parkovacích miest a cestnej komunikácĺe bude pred infiltráciou do horninovéhoprostredia prečisťovaná v odlučovači ropných tátok s potrebným prietokom.
ľnfiltrovaná voda bude ovplyvňovať len najbliŽšie okolie, v ktorom sa nenach ádzĄ(lvodárenské zdroje ani ich ochranné pásma.

Zaústenie infiltračného objektu do zeme bude vykonané v plýkom horizonte, ktoý jedotovaný prirodzeným vsakom zrážok, z hl'adiska chemizmu ovplyvnený zástavbou.Zariadenie pri dodrŽaní prevádzkových pokynov odporúčam schváliť'
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