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Poltár chránia protipovodňové opatrenie 

 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP) dnes za účasti štátneho tajomníka 

Ministerstva životného prostredia SR Ing. Vojtecha Ferencza, PHD odovzdal Poltárčanom  

zrealizované protipovodňové opatrenia na rieke Poltarica. Vojtech Ferencz zároveň slávnostne 

odhalil pamätný kameň, ktorý bude túto udalosť a ochranné stavby miestnym obyvateľom 

a návštevníkom pripomínať. 

 

Hlavným cieľom a účelom protipovodňových stavieb v Poltári je zabezpečiť ochranu obyvateľov 

obce a ich majetku pred povodňovými prietokmi Poltarice a ochrana územia intravilánu mesta na 

ploche  64,60 ha pred povodňami na úrovni takzvanej „päťdesiatročnej “ vody (Q50 = 25 m3/s ).  

Protipovodňová ochrana na toku Poltarica pozostáva z dvoch stavebných objektov. Celková dĺžka 

úpravy  je 591,00 m. V miestach, kde boli brehové čiary dostatočne vysoké na prevedenie  

návrhového prietoku sa svahy vo dvoch radoch opevnili IBT prefabrikátmi. Svahy nad 

prefabrikátmi sa zahumusovali a zatrávnili. Pri nižšie položených brehových čiarach sa  dostatočná 

kapacita profilu zabezpečila osadením nábrežného múra z IZT prefabrikátov . Na odvedenie 

vnútorných vôd sa osadili tesne za nábrežnými múrmi odvodňovacie šachty v počte 10ks. V rámci 

stavby bolo  vyrúbaných 75 ks stromov. Investor realizoval náhradnú výsadbu stromov. 

Prvý stavebný objekt rieši ochranné opatrenia medzi mostom na ulici Obrancov mieru a lávkou na 

námestí 1. mája. Celková dĺžka obojstrannej  úpravy  je 172,0 m.  Svahy sú opevnené prefabrikátmi 

IBT 5-10, založenými  v dne do zapustenej betónovej pätky. Súčasťou protipovodňovej ochrany je 

aj  nábrežný múr z prefabrikátov IZT 19/10-K s parapetom  z obrubníkov ABO. 

Na druhom úseku boli realizované opatrenia od futbalového ihriska po koniec intravilánu na 

Partizánskej ulici.  Celková dĺžka úpravy je 394 m. Svahy sú opevnené. Celková dĺžka obojstrannej  

úpravy je  394,0 m. Svahy sú opevnené prefabrikátmi IBT 5-10, založenými  v dne do zapustenej 

betónovej pätky. Súčasťou protipovodňovej ochrany je aj  nábrežný múr z prefabrikátov IZT 19/10-

K s  parapetom  z obrubníkov ABO  v dĺžke 169 m. 

„Okresné mesto Poltár bolo za posledné roky niekoľkokrát skúšané veľkou vodou. Obec 

potrebovala pomoc ako soľ“, povedal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech 

Ferencz počas slávnostného odovzdania hrádze a odhalení pamätného kameňa pri brehu potoka 

Poltarica. 

 

 „Na spomínané protipovodňové opatrenia bolo  použitých 576.000 € bez DPH, ktoré tvorili zdroje 

z Kohézneho fondu, z Operačného programu Životné prostredie, v rámci Preventívnych opatrení na 

ochranu pred povodňami. Finančne prispel aj štát a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.“ 

vysvetlil V. Ferencz.     
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Pomoc Ministerstva životného prostredia pri riešení problémov s povodňami v okrese Poltár 

vyzdvihol aj generálny riaditeľ SVP Marián Supek 

 

„Som veľmi rád, že vláda nezabúda ani na okres Poltár. Zrealizované opatrenia pomôžu ochrániť 

okresné mesto Poltár pred povodňami, zvýšia kvalitu životných podmienok jej obyvateľov, predíde 

sa škodám na majetku, prípadne na zdraví miestnych obyvateľov a vytvoria sa lepšie podmienky pre 

rozvoj  mesta“, povedal dnes Marián Supek.  


