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Identifikačné údaje
Ponuku vypracoval
DHI SLOVAKIA, s.r.o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava III
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 35857579
IČ DPH: SK2020240134
Web: www.dhi.sk
E-mail: office@dhi.sk
Tel./fax: +421 2 4444 2760
Ing. Marián Kučera – Managing Director
+421 905 653 190, m.kucera@dhi.sk

Ponuka vypracovaná pre
Mestský úrad Piešťany
Nám. SNP 3
921 45 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00612031
IČ DPH: 2020537893
Tamajka Miloš, M.B.A. - Primátor
+421 33 776 53 02, milos.tamajka@piestany.sk

Platnosť ponuky
Ponuka je platná do 31. augusta 2016

Dátum a miesto vyhotovenia ponuky
17. február 2016, Bratislava
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1 Úvod
Mesto Piešťany leží v tesnej blízkosti toku Váh. Protipovodňová ochrana mesta je
zabezpečená hrádzami na oboch stranách starého koryta Váhu, rovnako tak aj na
priľahlom Biskupickom kanáli a na brehoch nádrže Sĺňava. V období povodňových
vodných stavov vo Váhu, hladina vody dosahuje tieto ochranné hrádze za ktorými
sa v tesnej blízkosti nachádza zastavané územie mesta Piešťany, pričom značná
časť územia mesta leží pod úrovňou návrhových povodňových hladín.
Koryto a medzihrádzový priestor Váhu prešiel od doby svojho vybudovania rôznymi
procesmi (ako sú napr.: korytotvorné procesy, nánosy sedimentu, sadanie hrádzí
a pod.) a medzihrádzový priestor je dnes na mnohých miestach zarastený hustou
vegetáciou. Takéto zmeny majú za následok zníženie prietočnej kapacity koryta
Váhu a zvýšenie povodňovej hladiny.
Aby bolo možné jednoznačne stanoviť povodňové ohrozenie Piešťan, je potrebné
vyhotoviť dvojrozmerným hydrodynamickým matematickým povodňovým modelom
(2D povodňový model) výpočet výšky hladiny pri povodňových prietokov.

2 Existujúci 2D povodňový model
Naša spoločnosť má v lokalite mesta Piešťany zostavený 2D povodňový model. Pre
výpočet povodňových hladín a stanovenie povodňového ohrozenia mesta Piešťany
je potrebné tento 2D povodňový model aktualizovať.

Obr. 1 – Predbežný výpočet zaplavovania Piešťan 2D povodňovým modelom (na
obrázku vidieť šírenie záplavy z Váhu do priľahlého územia)
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3 Aktualizácia 2D povodňového modelu
Aktualizácia 2D povodňového modelu spočíva predovšetkým v novom geodetickom
zameraní kynety Váhu a v zameraní aktuálnych výšok hrádzí. Terén
medzihrádzového priestoru bude prevzatý z najnovšieho digitálneho terénneho
modelu.
Pre výpočet výšok povodňových hladín budú z SHMÚ zakúpené aktuálne hodnoty
100 a 1000 ročného prietoku.
Aktualizácia 2D povodňového modelu bude vyhotovená v rozsahu približne od
križovania diaľnice D1 s korytom Váhu, po hať Drahovce (vrátane VD Sĺňava).

Obr. 2 – Rozsah 2D povodňového modelu
Šírkovo bude 2D povodňový model opisovať medzihrádzový priestor Váhu, vrátane
Biskupického kanála a ramena Váhu okolo Kúpeľného ostrova.
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4 Výstupy
Vypočítaná bude výška hladiny 100 ročného a 1000 ročného prietoku. Vypočítaná
bude aj výška hladiny pre tretí prietok (pravdepodobne prietok medzi 100 a 1000
ročným prietokom). Vyhotovená bude analýza výšok vypočítaných hladín vzhľadom
na koruny ochranných povodňových hrádzí a aj vzhľadom na Kolonádový
a Krajinský most.
Identifikované budú rizikové časti hrádzí a rizikové mostné konštrukcie a navrhnutý
bude ďalší postup.
Použité podklady a metóda výpočtu budú popísané v sprievodnej technickej správe.

5 Cena a čas
Cena analýzy povodňového ohrozenia mesta Piešťany je 18.000,- € bez DPH.
Cena v sebe už obsahuje cenu za licenciu digitálneho terénneho modelu, cenu za
geodetické práce a aj cenu za hydrologické údaje.
Doba dodania je 3 mesiace.

Ing. Marián Kučera
Managing Director
m.kucera@dhi.sk
0905 653 190
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Naše referencie - výber

Povodňový model Levíc.

Povodňový model Banskej Bystrice.
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Povodňový model Prešova.

Povodňový model Žitného ostrova.
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Povodňový model Košíc.
... a ďalšie
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