
Posúďte, ktorá strana objektu je povodňou najviac ohrozená
Z ktorej strany objektu je riziko povodne najväčšie?
Ktorú stranu objektu zasiahne povodeň ako prvú, keď stúpne voda?
Väčšinou je zjavné, odkiaľ sa dá očakávať povodeň, nie však vždy.

Vymedzte ochrannú líniu pred danou stranou objektu
Ochranná línia je v tomto prípade vhodná trasa, na ktorej môže byť rozložený prenosný
protipovodňový val. Táto línia by mala byť položená čo najvyššie; ak sa zem zvažuje
smerom od objektu, mala by ochranná línia byť čo najbližšie k objektu.

Pre správne použitie tubového valu NOAQ musí ochranná línia spĺňať nasledovné
požiadavky:

• Pozdĺž línie musí byť pruh zeme, ktorý je očistený od stromov, stĺpov, plotov a podobných
prekážok. Jeho hrúbka by mala byť najmenej 1,8m (TW50), 2,4m (TW75) alebo 3,2m
(TW 100).

• Keďže každá sekcia túb (spolu s rohožami) vyžaduje pravouhlú plochu, musí sa zreťazenie
takých pravouholníkov vojsť na tento voľný pruh zeme. Každý pravouholník je spojený
s nasledujúcim  koncom tuby. Dá sa povedať, že pripojenie funguje ako kĺbový záves.

• Povrch musí byť pomerne rovný. Predovšetkým tam, kde sa v pruhu zeme nachádzajú
vonkajšie okraje rohože, pretože tie tesnia s povrchom zeme.

• Ak sa povrch skladá z materiálu, ktorý je náchylný na eróziu (napr. z piesku, hliny alebo
zeme), musí byť na ňom porast, alebo ho treba pokryť takým materiálom, ktorý povrch
spevní (napr. dlaždicami).

2.

1.

Vymedzte dva bezpečné koncové body
Val, ktorý chráni danú stranu objektu musí dosiahnuť z jedného koncového bodu k druhému.
Bezpečný koncový bod môže byť buď vyššie položené miesto, ktoré voda nezasiahne
alebo vertikálny múr alebo stena, o ktorú sa môže pripevniť koniec tuby (pomocou sceľujúcej
plachty).

Ak nie je možné nájsť dva bezpečné koncové body v blízkosti objektu, musí sa tubový val
vinúť okolo celého objektu a celkom ho obopnúť. Ak sa príliš blízko nachádzajú aj iné
ohrozené objekty (napr. pri radovej zástavbe) je možno lepšie predĺžiť tubový val tak, aby
chránil všetky objekty.

3.

Sú potrebné ďalšie ochranné opatrenia?
Postačuje jeden tubový val, alebo potrebujete ochrániť aj ostatné strany objektu osobitne?
V takom prípade opakujte body 2 – 3.

Je riziko, že sa voda dostane ku chránenému objektu inými cestami, cez drenážny systém,
odtok a podobne? Sú v zemi priepustné vrstvy, cez ktoré sa voda môže dostať popod
valom k chránenému objektu? V takom prípade musíte tieto cesty utesniť. Nezabudnite
utesniť aj drenážne systémy, ktoré ústia pod rohožami, pretože by mohli privádzať vodu
dovnútra chráneného pásma drenážnou vrstvou valu.
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Vymedzte ochrannú líniu pred danou stranou objektu
Ochranná línia je v tomto prípade vhodná trasa, na ktorej môže byť rozložený prenosný
protipovodňový val. Táto línia by mala byť položená čo najvyššie; ak sa zem zvažuje
smerom od objektu, mala by ochranná línia byť čo najbližšie k objektu.

Pre správne použitie tubového valu NOAQ musí ochranná línia spĺňať nasledovné
požiadavky:

• Pozdĺž línie musí byť pruh zeme, ktorý je očistený od stromov, stĺpov, plotov a podobných
prekážok. Jeho hrúbka by mala byť najmenej 1,8m (TW50), 2,4m (TW75) alebo 3,2m
(TW 100).

• Keďže každá sekcia túb (spolu s rohožami) vyžaduje pravouhlú plochu, musí sa zreťazenie
takých pravouholníkov vojsť na tento voľný pruh zeme. Každý pravouholník je spojený
s nasledujúcim  koncom tuby. Dá sa povedať, že pripojenie funguje ako kĺbový záves.

• Povrch musí byť pomerne rovný. Predovšetkým tam, kde sa v pruhu zeme nachádzajú
vonkajšie okraje rohože, pretože tie tesnia s povrchom zeme.

• Ak sa povrch skladá z materiálu, ktorý je náchylný na eróziu (napr. z piesku, hliny alebo
zeme), musí byť na ňom porast, alebo ho treba pokryť takým materiálom, ktorý povrch
spevní (napr. dlaždicami).

2.

1.

Vymedzte dva bezpečné koncové body
Val, ktorý chráni danú stranu objektu musí dosiahnuť z jedného koncového bodu k druhému.
Bezpečný koncový bod môže byť buď vyššie položené miesto, ktoré voda nezasiahne
alebo vertikálny múr alebo stena, o ktorú sa môže pripevniť koniec tuby (pomocou sceľujúcej
plachty).

Ak nie je možné nájsť dva bezpečné koncové body v blízkosti objektu, musí sa tubový val
vinúť okolo celého objektu a celkom ho obopnúť. Ak sa príliš blízko nachádzajú aj iné
ohrozené objekty (napr. pri radovej zástavbe) je možno lepšie predĺžiť tubový val tak, aby
chránil všetky objekty.

3.

Sú potrebné ďalšie ochranné opatrenia?
Postačuje jeden tubový val, alebo potrebujete ochrániť aj ostatné strany objektu osobitne?
V takom prípade opakujte body 2 – 3.

Je riziko, že sa voda dostane ku chránenému objektu inými cestami, cez drenážny systém,
odtok a podobne? Sú v zemi priepustné vrstvy, cez ktoré sa voda môže dostať popod
valom k chránenému objektu? V takom prípade musíte tieto cesty utesniť. Nezabudnite
utesniť aj drenážne systémy, ktoré ústia pod rohožami, pretože by mohli privádzať vodu
dovnútra chráneného pásma drenážnou vrstvou valu.
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