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1. Úvod
Inžiniersko-geologický a hydrogeologický posudok vsakovacích pomerov územia pre vsakovanie
dažďových vôd z budúcich ciest bol objednaný „Občianskym združením IBV Záhumnie Krásna“
dňa 09.05.2012 u spoločnosti GEOPOL PREŠOV, s.r.o.
Na skúmanom území obytnej zóny IBV Záhumnie Krásna, v k. ú. obce Krásna sa plánuje výstavba
rodinných domov a príslušnej infraštruktúry (inžinierske siete, líniové stavby - cesty, spevnené
plochy,...).
Posudok bol vypracovaný na základe obhliadky budúceho staveniska, vrtných prác, archívnych
podkladov a súboru máp inžiniersko-geologických pomerov daného územia.

1.1 Účel a ciele prieskumu
Účelom geologicko-prieskumných prác bolo :
- zistiť geologicko-úložné pomery na skúmanom území
- zatriediť zeminy podľa STN 73 10 01, 73 30 50 a ostatných príslušných noriem
- posúdiť územie z hľadiska hydrogeologického - vsakovacích pomerov
Tento posudok rieši vsakovacie pomery územia v ohraničenom rozsahu v miestach situovania
predpokladaných vsakovacích objektov dažďových vôd pre cesty.

1.2 Použité podklady
Na vypracovanie posudku boli použité nasledovné podklady:
- objednávka zo dňa 09.05.2012 – Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna
- koordinačná situácia skúmaného územia
- geologické a inžiniersko-geologické mapy v mierke 1 : 100 000 a 1 : 50 000 skúmaného
územia
- obhliadka skúmaného územia a jeho okolia
- odborná literatúra a príslušné STN
- prvotná a druhotná dokumentácia prieskumných prác
- ŽAK Andrej: Záverečná správa o hydrogeologických prácach v lokalite Krásna nad Hornádom
– Zistenie výdatnosti vodného zdroja, HORSMAN, s.r.o., október 2008

1.3 Lokalita
Záujmové územie sa nachádza na okraji obce Krásna nad Hornádom, v novovybudovanej obytnej
zóne - IBV Záhumnie Krásna, ktorá sa rozprestiera v rozsiahlej poriečnej nive rieky Hornád
s priemernou nadmorskou výškou cca 182 m n.m.
Podľa geomorfologického členenia Slovenska patrí územie do Košickej kotliny – Toryskej
pahorkatiny
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Obr. 1 Situovanie skúmaného územia – širšie vzťahy

Tab. 1 Popis skúmaného územia

Názov katastrálneho územia
Kód katastrálneho územia
Názov okresu
Kód okresu
Názov kraja
Kód kraja
List mapy M 1:10 000

Krásna
828416
Košice IV
805
Košický
8
37-42-05

2. Prírodné pomery skúmaného územia
2.1 Klimatické pomery
Po stránke klimatickej patrí záujmové územie do oblasti teplej, okrsok teplý T5, mierne suchý, s
chladnou zimou. Patrí do klimaticko-geografického typu nížinnej klímy teplej, s priemernou ročnou
teplotou 10,5 OC a s ročným úhrnom zrážok 613 mm. Klimatické pomery sú prevzaté zo zrážkovej
stanice SHMÚ Košice.
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Obr. 2 Klimatické oblasti - Košice
Tab. 2 Priemerné teploty vzduchu zo stanice SHMU Košice (230 m n. m.), 2009

Mesiac
Teplota[°C]

I.
-2,9

II.
0,3

III.
4,4

IV.
13,9

V.
16,1

VI.
18,2

VII.
21,6

VIII.
21,0

IX.
17,4

X.
9,7

XI.
5,9

XII.
0,2

rok
10,5

XII.
74

rok
613

Tab. 3 Priemerný mesačný úhrn zrážok v mm zo stanice SHMU Košice (230 m n. m.), 2009

Mesiac
Zrážky[mm]

I.
53

II.
23

III.
29

IV.
15

V.
44

VI.
89

6

VII.
63

VIII.
22

IX.
63

X.
67

XI.
71
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Obr. 3 Klimatické pomery

Dominantné je severné prúdenie vetrov (cca 30%). Priemerná rýchlosť vetra je cca 4 m/s a priemerný
počet dní bezvetria je 8%. Skúmané územie sa zaraďuje medzi mierne inverzné polohy.
Tab. 4 Početnosť smerov vetra zo stanice SHMU Košice

Smer
p%

N
32,4

NE
8,7

E
1,8

SE
2,8

S
9,5

SW
10,3

W
1,9

NW
4,3

Calm.
28,3

Obr. 4 Smer a rýchlosť vetra

2.2 Geomorfologické hydrologické pomery
V zmysle geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr E. a kol. 1986) patrí záujmové územie do
oblasti Lučenecko - Košickej zníženiny, celok Košická kotlina, podcelok Košická rovina.
Skúmané územie má fluviálny charakter, ktoré je tu tvorené širokou Košickou rovinou. Centrálna časť
územia má plochý rovinný reliéf tvorený v podstate údolnou nivou Hornádu. Smerom k okrajom
roviny prechádza reliéf do pahorkatinného typu. Medzi rovinou a pahorkatinou je prechodné územie,
ktoré v okolí prieskumnej lokality predstavuje územie pleistocénnych riečnych terás.
Po stránke hydrologickej prieskumná lokalita spadá do povodia Hornádu, ktorý tečie vpravo od obce
Krásna n./Hornádom v smere sever –juh, pričom sklon dosahuje hodnoty v rozmedzí 0,5 - 20 %.
Bezprostredné okolie prieskumnej lokality je odvodňované lokálnymi pravostrannými prítokmi, ktoré
odvádzajú vody z priľahlého teritória do hlavného recipientu povodia.
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2.3 Geologické pomery širšieho okolia
Kvartérne sedimenty, ktoré v záujmovom území tvoria pokryvnú vrstvu podložnému neogénnemu
útvaru, sú reprezentované fluviálnymi náplavami Hornádu a jeho prítokov. Tieto náplavy sú na báze
zastúpené polohou piesčitých štrkov a hrubozmných pieskov, ktoré smerom k povrchu prechádzajú do
krycej vrstvy povodňových hlín s rôznym obsahom ílovitej a piesčitej frakcie. Vo všeobecnosti
fluviálne náplavy sú dobre vyvinuté hlavne na pravej strane Hornádu, kde sa nachádza aj prieskumná
lokalita. Mocnosť riečnych sedimentov kolíše v rozmedzí 7,0 - 11,0 m, smerom na juh dosahuje
hrúbku až 20,0 m.

2.4 Hydrogeologické pomery
Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska študované územie je súčasťou rajónu Q – 125, kvartér
Hornádu v Košickej kotline.
Podložný neogénny komplex v širšom záujmovom území je reprezentovaný pomerne jednotvárnym
slienito - piesčitým súvrstvím vyššieho sladkovodného sarmatu. Určitý hydrogeologický význam tu
majú iba piesčité polohy o dostatočnej mocnosti za predpokladu, že nie sú obmedzené nepriepustnými
peletickými vrstvami.
Prieskumné práce boli zameraná hlavne na kvartérne sedimenty, ktoré sú v danom území
významným kolektorom podzemných vôd. Konkrétne súvislá poloha piesčitých štrkov a štrkopieskov
vo forme fluviálnych náplavov Hornádu a jeho prítokov vytvára priaznivé predpoklady k vsakovaniu
dažďových vôd. Vsakovacie možnosti sú závislé na výške hladiny podzemnej vody, na mocnosti
zvodnenej polohy, granulometrickom zložení štrkového materiálu a tiež na stupni zahlinenia, ktorý
určuje priepustnosť zvodneného prostredia.
Koeficient filtrácie sa tu pohybuje v rozmedzí rádu 10-4 až 10-3 m. s-1, čo predstavuje dobrú
priepustnosť zvodneného prostredia.
Generálny smer prúdenia podzemných vôd je totožný so smerom sklonu údolia, v konkrétnom prípade
zo severu na juh.
Kvartérny zvodnenec je budovaný fluviálnymi štrkmi s mierne napätou hladinou podzemnej
vody a vysokým koeficientom priepustnosti. Počvový izolátor tvoria neogénne vrstvy ílov a
ílovcov.
Úroveň hladiny povrchových vôd v rieke Hornád značne ovplyvňuje kolísanie podzemných vôd
záujmového územia.

2.5 Chemizmus podzemných vôd
Za účelom zistenia a posúdenia možných agresívnych vlastností na železné a betónové materiály bola
analyzovaná vzorka podzemnej vody, ktorá bola odobratá z vrtu DV-2.
Vzorka podzemnej vody bola zakalená, bez zápachu, s jemným svetlým ílovitým sedimentom. Na
základe rozborov bolo zistené, že voda je mineralizovaná, tvrdá, s vyšším obsahom vápenatých
a horečnatých iónov.
Z aniónov silných kyselín sú zastúpené najmä sírany. Agresívny oxid uhličitý bol stanovený titračne
podľa Heyera.
Podľa vysokej hodnoty mernej vodivostí ide o vodu, ktorá bude pôsobiť na kovové materiály
zvýšenou agresivitou- stupeň agresivity na oceľ „III“- zvýšená agresivita. Podľa STN EN 206-1
charakterizujeme túto vodu ako stredne agresívnu na betónové konštrukcie- stupeň agresivity na betón
„XA2“- stredný stupeň agresivity. Faktorom spôsobujúcim agresivitu je agresívny oxid uhličitý.
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2.6 Petrografický popis
Tab. 5 Petrografický popis DV-1

Sonda: DV-1
Dátum: 17.5.2012
Priemer vrtu: 63 mm
Od - do
0,0 – 0,3
0,3 –6,0

voda: narazená: 5,10 m p.t.
ustálená: 5,10 m.p.t

Súradnice: N: 48°40'24.89"
E: 21°19'34.42"
Z: 183,0 m.n.m
Trieda
Trieda
Popis vrstvy
Symbol
zeminy
ťažiteľnosti
Ornica - humózna hlina, tuhá, tmavohnedá
OF6
2
Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, valúny
poloopracované priemeru do 50 mm, stredne
G3
G-F
2
uľahlý

Tab. 6 Petrografický popis DV-2

Sonda: DV-2
Dátum: 17.5.2012
Priemer vrtu: 63 mm

voda: narazená: 4,80 m p.t.
ustálená: 4,80 m.p.t

Od - do

Popis vrstvy

0,0 – 0,3
0,3 – 1,8

Ornica - humózna hlina, tuhá, tmavohnedá
Íl so strednou plasticitou, tmavohnedý, tuhý
Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy,
poloopracované priemeru do 50 mm,
uľahlý

1,8 –6,0

Súradnice: N: 48°4016.00"
E: 21°19'32.99"
Z: 182,70 m.n.m
Trieda
Trieda
Symbol
zeminy
ťažiteľnosti
OF6
2
F6
Cl
2
valúny
stredne
G3
G-F
2

Tab. 7 Petrografický popis DV-3

Sonda: DV-3
Dátum: 17.5.2012
Priemer vrtu: 63 mm

voda: narazená: 4,9m p.t.
ustálená: 4,9 m.p.t

Od - do

Popis vrstvy

0,0 – 0,3
0,3 – 1,7

Ornica - humózna hlina, tuhá, tmavohnedá
Íl so strednou plasticitou, tmavohnedý, tuhý
Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy,
poloopracované priemeru do 50 mm,
uľahlý

1,7 –6,0
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Súradnice: N: 48°40'7.31"
E: 21°19'38.68"
Z: 182,80 m.n.m
Trieda
Trieda
Symbol
zeminy
ťažiteľnosti
OF6
2
F6
Cl
2
valúny
G3
G-F
2
stredne
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Obr. 5 Rozmiestnenie geologických diel
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3. POSÚDENIE MOŽNOSTI VYPÚŠŤANIA DAŽĎOVÝCH
VÔD DO PODZEMNÝCH VÔD
3.1 Vsakovacie pomery na lokalite
Inžiniersko-geologickým prieskumom na predmetnej lokalite – v priestore predpokladaných
vsakovacích objektov- bol zistený geologický profil územia.
Vrtnými prácami bol preukázaný výskyt ílu so strednou plasticitou v okolí sondy DV- 2 do hĺbky 1,8
m p.t. a v okolí sondy DV- 3 do hĺbky 1,7 m p.t..
V sonde DV-1 bol overený výskyt štrku s prímesou jemnozrnnej zeminy (STN 72 1001, symbol
G-F, trieda G3) v celom hĺbkovom rozsahu. V sondách DV- 2 od 1,8 m p.t. a DV-3 od 1,7 m p.t.
Podzemná voda v priestore celej lokality sa vyskytovala na úrovni 4,80 až 5,1 m pod terénom.
Tab. 8 Hydrogeologické parametre
Sonda
Výška
Hĺbka vrtu
terénu
(m)
(m.n.m.)
DV-1
183,00,
6
DV-2
182,70
6
DV-3
182,80
6

Hladina podzemnej vody
narazená
m
m n. m.
5,1
177,9
4,8
177,9
4,9
177,9

Hladina podzemnej vody
ustálená
m
m n. m.
5,1
177,9
4,8
177,9
4,9
177,9-

3.2 Podmienky pre vsakovacie drény - nádrže
Z hľadiska posúdenia možnosti vypúšťania dažďových vôd do vsakovacích drénov sú rozhodujúce
dve základné hydrogeologické podmienky:
1. Dno vsakovacích objektov musí byť situované minimálne 1,0 m, v prípade vsakovacích
studní minimálne 1,5 m nad maximálnou hladinou podzemných vôd (STN 75 6402)
2. Priepustnosť vsakovacej vrstvy by mala byť v rozsahu kf =5.10-3 až 5.10-6 m.s-1
(D.Rusnák, 2006)
Na základe podmienky č.1 v daných hydrogeologických podmienkach môže byť dno vsakovacích
objektov osadené v hĺbke maximálne 3,8 m pod terénom, t.j. 1,0 m nad predpokladanou hladinou
podzemnej vody.
Pre prípad vsakovacích studní už na úrovni 3,3 m od súčasného terénu, t.j. až 1,5 m nad maximálnou
uvažovanou hladinou podzemných vôd.
Z dôvodu kolísania hladín podzemných vôd doporučujeme dno vsakovacích objektov maximálne 2,8
m pod súčasným rastlým terénom.
Hydrogeologické podmienky na danej lokalite sú popísané v kapitole 2.4. Popis jednotlivých vrstiev je
znázornený v geologických profiloch a popísaný v petrografickom popise
Za účelom posúdenia rýchlosti prúdenia a možnosti vsakovania dažďových vôd v danom
horninovom prostredí boli realizované výpočty priepustnosti na odobraných vzorkách súdržných aj
nesúdržných zemín. Koeficienty priepustnosti boli vypočítané z kriviek zrnitosti podľa /Ch. Mellet,
J.Pacquant a Justin/.
Na základe týchto výpočtov a na základe archívnych údajov boli zistené nasledovné hydrogeologické
parametre podložných zemín, resp. podložia z hľadiska infiltrácie:
Tab. 9 Koeficienty filtrácie zemín
Trieda
Kf
F6 – CL, T
nepriepustné – izolátor
G3 , G-F, SU

viac ako 10-9 m.s-1
4,5 .10-3 - 10-4 m.s-1
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Na základe overených hydrogeologických pomerov konštatujeme, že sú splnené obidve požadované
hydrogeologické podmienky a skúmaný priestor v okolí sond DV-1, DV-2, DV-3 je vhodný pre
vsakovanie dažďových vôd do horninového prostredia.

4. Záver
V zmysle § 37, odsek 4 vodného zákona posudzované územie, resp. cesty môžeme charakterizovať
ako osamotené objekty bez možnosti pripojenia na verejnú dažďovú kanalizáciu, ktoré sa nachádzajú
mimo ochranných pásiem vodárenských zdrojov.
Za vyššie uvedených podmienok uvedených v kapitole 3.2, v súlade s ustanovením podmienok zákona
Z.z. 364/2004, §37 odsek 1 a 4, je možné na danom území vsakovať dažďové vody z ciest do
horninového prostredia.

Prešov, 22. máj 2012

Vypracoval:
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