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V Banskej Bystrici bude nová protipovodňová ochrana 
 

Banská Bystrica, 14.06.2018 

 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP) je pripravený spustiť výstavbu 

protipovodňovej ochrany mesta Banská Bystrica. Je to posledné krajské mesto, ktoré nemá 

ochranu intravilánu pred tzv. storočnou vodou.  

 

V minulosti sa cez mesto prevalila povodeň, ktorá siahala až po Pamätník SNP. Po nej sa 

začali prípravy na komplexnú protipovodňovú úpravu rieky Hron v intraviláne mesta.  

 

Odborníci pracovali s viacerými návrhmi ako ochrániť mesto i obyvateľov pred veľkou 

vodou. V roku 2010 sa uvažovalo o projekte hydraulického tunela. Tento variant mal byť 

financovaný zo zdrojov EÚ a jeho hodnota bola 100 mil. eur. Pre vysoké finančné náklady 

a sa však nerealizoval.  

 

Ako technicky najvhodnejší sa ukázal variant podzemných tesniacich stien 

a protipovodňových múrikov. Protipovodňové múriky pri Hrone existujú aj dnes, väčšina 

z nich bude rekonštruovaná. 

 

Múriky budú vybudované maximálne do výšky 1,2 m s výnimkou 200 m úseku, kde chodník 

výrazne klesá. Tam bude múrik vyšší z dôvodu, aby ochránil promenádu, a najmä ľudí, od 

frekventovanej cesty 1/66. V tejto lokalite však bude medzi riekou a chodníkom len zábradlie, 

aby sa nezabránilo styku obyvateľov s vodou. V centre mesta sa pristúpi najmä 

k rekonštrukcii už existujúcich múrikov, ktoré sú v Banskej Bystrici už desaťročia 

a Banskobytričania popri nich denne prechádzajú. Na ne budú osadené mobilné hradenia 

výlučne v prípade hroziacej povodne na rieke Hron. Múriky tak nebudú narúšať panorámu 

rieky.  

 

„Ide o rovnaké technické riešenie, aké bolo použité aj na ochranu nášho hlavného mesta. 

Tieto opatrenia dokázali ochrániť Bratislavu v roku 2013 pred historickou povodňou. Pevne 

verím, že rovnako účinne dokážeme ochrániť aj Banskú Bystricu,“  vysvetlil generálny 

riaditeľ SVP Stanislav Gáborík.. 

 

Opatrenia budú realizované na celom úseku rieky Hron v intraviláne mesta Banská Bystrica 

v dĺžke viac ako 7 km. Na úseku od autobusovej stanice po Hušták bude potrebné vyrúbať 59 

stromov, na ktoré vydal právoplatné výrubové povolenie Okresný úrad Banská Bystrica. 

V rámci náhradnej výsadby však bude v tomto úseku vysadených 85 nových stromov. 

Z bezpečnostných dôvodov bude potrebné vyrúbať aj 300 stromov v koryte Hrona mimo 

obývanej časti. Aj za tieto stromy bude SVP realizovať náhradnú výsadbu. Výrub stromov sa 

uskutoční výlučne tam, kde to bude nevyhnutné z pohľadu výstavby, a je teda možné, že 

niektoré z označených stromov ostanú zachované. 

Samospráva pripomienkovala návrh projektu a trvala na tom, aby boli eliminované všetky 

návrhy, ktoré by necitlivo zasiahli do obrazu mesta a krajiny. Nie všetky pripomienky však 
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bolo možné zapracovať vzhľadom na technické riešenie projektu. Ide napríklad o miesto 

zaústenia Rudlovského potoka do Hrona, kde bude vybudovaná čerpacia stanica, ktorá 

v prípade vysokých prietokov na rieke zabráni škodám v centre mesta. 

SVP túto situáciu rieši od roku 2011. V súčasnosti sú vydané právoplatné stavebné povolenia 

a prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa. Dobu realizácie samotnej výstavby 

odhadujeme na 28 mesiacov. Projekt bude financovaný z Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov (EŠIF).  
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Doplňujúca informácia pre médiá:  

 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP, š. p.), bol založený v roku 1997. 

Vznikol spojením štyroch štátnych podnikov – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie 

Hrona a Povodie Bodvy a Hornádu.  

 

SVP, š. p. spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných 

hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km, takisto je prevádzkovateľom Vodného diela 

Gabčíkovo. Celková plocha povodí je 49 015 km².  

 

Organizačne je tvorený Podnikovým riaditeľstvom so sídlom v Banskej Štiavnici, štyrmi 

odštepnými závodmi (Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica a Košice) a jednotlivými 

správami povodí. 

 

 

 

 

 

Odštepný závod Bratislava  

 Závod Dunaj 

 Závod Gabčíkovo 

 Správa povodia Moravy 

 Správa vnútorných vôd Komárno 

 Správa vnútorných vôd Šamorín 

 

Odštepný závod Piešťany 

 Správa povodia horného Váhu 

 Správa povodia stredného Váhu 1 

 Správa povodia stredného Váhu 2 

 Správa povodia dolného Váhu 

 Správa povodia hornej Nitry 

 Správa povodia dolnej Nitry 

 

Odštepný závod Banská Bystrica  

 Správa povodia horného Hrona 

 Správa povodia dolného Hrona 

a povodia dolného Ipľa 

 Správa povodia horného Ipľa 

 Správa povodia Slanej 

 

Odštepný závod Košice  

 Správa povodia Hornádu a Bodvy 

 Správa povodia Bodrogu 

 Správa povodia Laborca 

 Správa povodia Dunajca 

a Popradu  
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