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1. Infiltračné priekopy 
 

Infiltračná priekopa je “presakujúca” rúra v kameňmi vyplnenej priekope s vyrovnaným dnom. 

Infiltračné priekopy sa môžu používať ako súčasť väčšieho systému pre zber dažďovej vody, 

ako napríklad relatívne plochý úsek dažďovej kanalizácie alebo môže slúžiť ako časť 

dažďozberného systému pre malú plochu, ako je časť strechy alebo jednotlivý záchytný bazén. 

Vo všetkých prípadoch by mala byť infiltračná priekopa naprojektovaná s pozitívnym 

prepadom pre prebytok vody. 

Infiltračná priekopa je lineárny technologický systém na dažďovú vodu pozostávajúci zo 

súvisle perforovanej rúry umiestnenej v kameňmi naplnenej priekope. Obvykle je infiltračná 

priekopa súčasťou systému odvádzania vody a je navrhovaná tak, že veľké prívalové vody sú 

vedené potrubím s určitým zmenšením objemu odtoku. Počas menších dažďov je zmenšenie 

objemu významné a prietok je len malý alebo žiadny. Všetky infiltračné priekopy sú 

projektované s pozitívnym prebytočným odtokom. 

Infiltračná priekopa sa líši od infiltračného lôžka v tom, že ju možno skonštruovať bez toho, 

aby do priekopy vošli ťažké zariadenia. Jej cieľom je tiež odviesť časť dažďovej vody počas 

dažďa. 

Všetky infiltračné priekopy by mali byť projektované s rôznou šírkou a hĺbkou. Odporúča sa, 

aby bola hĺbka infiltračných priekop limitovaná na nie viac ako 20 cm.  



4 
 

 

Obrázok 1: Infiltračné priekopy 

Alternatívy 

Infiltračné priekopy majú obvykle zelený (zatrávnený) alebo štrkový povrch. Infiltračné 

priekopy môžu byť tiež situované pod vozovkami, v nich alebo aj v nepriepustných spevnených 

plochách s riadnym dizajnom. Podpovrchový drenážny systém by mal byť gravitačne 

vyspádovaný a umiestnený nižšie ako je nepriepustná vrstva podložia. Aby sa zabránilo 

prenikaniu vody do podložia nepriepustnej spevnenej plochy je potrebné vykonať náležité 

opatrenia.  

Infiltračné priekopy môžu byť situované aj dole miernym svahom vytvorením “ stupňov” na 

úsekoch medzi kontrolnými štruktúrami. Kvôli rovnomernej distribúcii sa odporúča, aby bolo 

dno v rovnakej alebo v takmer rovnakej výške.  
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Aplikácie 

1. Napojenie na strešné odkvapové rúry 

Infiltračné priekopy je možné napojiť na strešné odkvapové rúry. Strešný odtok má obvykle 

nižšiu hladinu sedimentov a je často veľmi vhodný pre výpust cez infiltračnú priekopu. Medzi 

budovou a infiltračnou priekopou by mal byť čistiaci otvor so sedimentačnou zhybkou.  

2. Napojenie na prívod /prítok  

Záchytné bazény, prívody a plošné drény môžu byť napojené na infiltračné priekopy, avšak je 

potrebné riešiť odstraňovanie sedimentov a úlomkov. Stavba by mala mať aj miesto pre 

sedimentačný objekt na zhybke (najnižší bod vnútorného prierezu kanála) na pevné látky a 

úlomky. V oblastiach s hustou premávkou alebo v oblastiach, kde sa môže vytvárať príliš veľké 

množstvo sedimentov, odpadu či iného podobného materiálu, je potrebná aj vložka na kvalitu 

vody (filter).  

3. V kombinácii so zelenými filtrami 

Infiltračnej priekope môže predchádzať alebo môže byť používaná v kombinácii so zeleným 

filtrom, zatrávnenou mokrinou alebo iným vegetačným prvkom používanom na zníženie 

hladiny sedimentov odvádzaných z plôch ako sú vozovky s hustou premávkou. Správnu funkciu 

zeleného systému by mal zabezpečiť dizajn. 

Výpočet zníženia objemu  

𝐎𝐛𝐣𝐞𝐦 =  hĺbka [m] ∗  plocha [m ] 

Hĺbka značí hĺbku povrchu vody počas dažďa, čo závisí od odvodňovanej plochy 

Infiltračný objem = plocha dna lôžka [m2] x plánovaná rýchlosť infiltrácie [cm/hod] x 

Infiltračná doba [hod] 

Infiltračná doba je doba, za ktorú lôžko prijíma odtok a je schopné infiltrovať. Nemá 

presiahnuť 72 hodín. 

Pomer pórov ku kameňom je cca. 40 %. Ak sa rozvádzacie potrubie nachádza v oblasti 

retenčného objemu, potom možno pridať aj objem potrubia. Všetky infiltračné priekopy by mali 

byť projektované tak, aby sa infiltrovali alebo vyprázdnili do 72 hodín.  
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Náklady 

Stavebné náklady infiltračných priekop môžu značne kolísať v závislosti od náročnosti terénu, 

lokality, špecifických podmienok daného miesta apod. Bežné stavebné náklady vyjadrené v 

hodnote koruny v roku 2003 sa pohybovali v rozpätí od 1000 do 2000 Sk/m2. Z doteraz 

zrealizovaných projektov činia prevádzkové náklady 5 – 10 % z investičných nákladov ročne 

(Schueler, 1987).   

 

 

Obrázok 2: Odvádzanie dažďovej vody z ciest 

 

 

Obrázok 3: Schémy infiltračnej priekopy pozdĺž cesty, príklady aplikácie a zbierania dažďovej vody v rigoloch 



7 
 

2.  Hrádzky všetkých typov 
 

 

Obrázok 4: Rôzne typy hrádzok 
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Hrádzky je vhodné budovať v eróznych roklinách a ryhách, roklinách, v drobných tokoch, v 

tokoch, ktoré periodicky vysychajú, nad ústím drobného vodného prítoku do hlavného toku. 

Veľkosť, typ a rozostupy hrádzok vychádzajú z charakteristiky reliéfu, v údolniciach a v 

eróznych ryhách sa pripúšťa variabilita vodozádržného priestoru od 5 m3 po 100 m3. Všeobecne 

platí postup, že pri kaskádovom stavaní hrádzok sa začína vždy na najvyššom bode. 

 

Prekladané drevené hrádzky v roklinách 
 

Na vzniku povodňových rizík sa podieľajú aj zanedbané erózne ryhy, rokliny a výmole. Je 

potrebné staré výmole a erózne ryhy revitalizovať. Najvhodnejším opatrením pre rokliny a 

erózne ryhy sú prekladané hrádzky z konárov a drobného dreva, ktorého je v roklinách 

dostatok. 

 

Výhodou tohto riešenia je, že hrádzky sa rýchlo zanesú sedimentmi a drevo v sedimentoch sa 

zakonzervuje a vydrží niekoľko desaťročí. Hrádzky sa tak stanú umelými nivami, ktoré budú 

zadržiavať dažďovú vodu počas každej zrážky. Vytvorením kaskády prekladaných hrádzí sa 

stabilizujú erózne ryhy a rokliny.  

 

Dno roklín sa zodvihne, čo bude zároveň pôsobiť ako prevencia pred zosuvmi a ďalším 

prehlbovaním dna roklín a eróznych rýh. V sedimentoch sa budú vytvárať zásoby vôd, lebo 

tieto sedimenty budú počas zrážok napájané dažďovou vodou, ktorá sa v nich bude 

akumulovať. Na sedimentoch hrádzí vznikne nový porast, čo významným spôsobom prispeje 

k obnove a dobrej kondícii porastov a nastane želané postupné preberanie povodňovej ochrany 

vegetáciou. 
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Obrázok 5: Prekladané drevené hrádzky (Pčoliné, Dunajov, Krasňany) 

 

Prekladané hrádze sa rozdeľujú na nasledujúce typy: 

 Prekladaná hrádza hrabľová 

 Prekladaná hrádza skĺz 

 Prekladaná hrádza vzopnutá 

 Prekladaná hrádza priechodová 

 Prekladaná hrádza fašinová 

 Prekladaná hrádza bobria 

Uvedené typy prekladaných hrádzí sú schematicky znázornené na nasledujúcich výkresoch. 
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Obrázok 6: Prekladaná hrádza hrabľová 
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Obrázok 7: Prekladaná hrádza skĺz 
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Obrázok 8: Prekladaná hrádza vzopnutá 
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Obrázok 9: Prekladaná hrádza priechodová 
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Obrázok 10: Prekladaná hrádza - fašinové valce (vŕbové) 
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Obrázok 11: Prekladaná hrádza  bobria 
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Obrázok 12: Stavba hrádzok 

 

Hrádzky môžu byť budované aj z odpadového dreva. Pre dlhšiu trvácnosť odporúčame drevo 

olúpať. Odporúčame používať miestne drevo priamo z lokality, kde sa budú budovať hrádzky. 

Drevené hrádzky  

V prípade, že na niektorých lokalitách nie je vhodné realizovať prekladané hrádzky, 

navrhujeme drevené hrádzky iného typu v závislosti od miestnych pomerov a miestneho 

materiálu. Tie je vhodné umiestňovať v najvyššie položených lokalitách eróznych rýh. Spôsob 

ich konštrukcie a výstavby úplne závisí na miestnych podmienkach. Môžu byť z odpadového 

dreva, kaskádovito umiestnené v tých poškodených lokalitách, ktorých hĺbka nepresahuje 2 

metre.  
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Obrázok 13:Pre klasické drevené hrádzky odporúčame používať drevo odkôrnené (Malá Lodina, Kojatice, Kružlová, Zázrivá, 

Oravská Lesná) 
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Kolové hrádzky 
 

Ďalším typom opatrení sú drevené kolové hrádze. Tie je vhodné umiestňovať do lokalít, 

v ktorých prebieha intenzívna ťažba dreva. Kolové hrádze prispievajú k zachytávaniu biomasy 

na hrádzi a následne v nich prebieha proces sedimentácie naplavenín. Najvhodnejšie 

umiestnenie je nad priepustom akéhokoľvek typu.  

 

Obrázok 14: Kolové hrádzky (Malá Lodina, Oščadnica, Malá Franková) 

 

Kamenné sypané hrádzky 
 

V lokalitách, kde je prebytok miestneho kameňa, budú vhodné kamenné vyskladané hrádze do 

výšky 1 metra. Ak sú v lokalitách potrebné vyššie hrádze, odporúčame používať lomový kameň 

o priemere 30 - 80 cm. Tieto typy opatrení navrhujeme realizovať v údolných častiach roklín 

s ich maximálnou výškou do dvoch metrov. V prípade použitia drobného miestneho kameňa s 

frakciou 5 - 30 cm, navrhujeme zarovnať hrádzu drevenými trámami tak, aby došlo 

k previazaniu dreva s kameňom. 
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Obrázok 15: Kamenné hrádzky (Olcnava, Svinica, Snežnica, Dunajov) 
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Zrubové hrádzky 
 

Sú vhodné do suchých roklín väčších rozmerov, kde je dostatok miestneho materiálu. Pri 

väčších vodozádržných objemoch (nad 20 m3) je vhodné spevniť zrubové hrádzky kameňom.  

 

Obrázok 16: Zrubové hrádzky (Olcnava, Fričovce, Hlohovec, Matysová) 
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Gabiónové hrádzky 
 

Gabióny (tiež zákopové koše) sa použijú v najnižších miestach povodia. Gabiónové hrádzky sa 

skladajú zo zákopových košov vyplnených kameňmi veľkej frakcie. Sú vhodné na periodicky 

vysychajúcich roklinách i na drobných bezvýznamných vodných potôčikoch. Odporúčajú sa 

budovať do výšky 1,5 m. 

 

 
Obrázok 17: Gabiónové hrádzky (Krásno nad Kysucou, Vyšný Slavkov, Brehy) 
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Vybudovanie polopriepustnej bariéry alebo stupeň svahu kontrolujúcu štruktúru na spomalenie, 

ale nie zastavenie, toku zrážkovej vody v malom vodnom koryte nielen kvôli znižovaniu 

špičkového odtoku, ale aj prevencii alebo náprave erózie na hornom toku, zachyteniu bohatej 

sutiny a umožneniu infiltrácie vody do sedimentov kanála alebo priľahlej pôdy. 

 

Vhodné miesto, kapacita vody a sklon 

Gabiónové hrádzky sú vhodné na použitie v malých vodných tokoch. Mali by byť umiestnené 

v priamom toku, nie v zákrute alebo bezprostredne za zákrutou. Gabiónové hrádzky sa nesmú 

budovať vyššie ako 1 m. Namiesto toho je vhodné budovať hore prúdom viac ďalších malých 

košov. Koše by mali byť umiestnené pozdĺž prúdu s tvrdými alebo skalnatými brehmi 

a zmierňovať svah. Pieskové brehy nie sú vo všeobecnosti dosť pevné na zakotvenie košov. Zle 

navrhnuté alebo zle postavené Gabiónové hrádzky môžu zapríčiniť viac škody ako úžitku alebo 

padnúť pri silnom toku, takže je nutné postupovať s touto technikou opatrne, 

prípadne konzultovať s odborníkom. 

 

Obrázok 18: Gabióny (zákopové koše) 

 

Poznámka: Pre účely budovania gabiónovej hrádzky je vhodné povodie s rozlohou 4 akre (cca. 

162 árov) a menej, a/alebo 100-ročný prietok menší než 0,5 m3/s). Budovanie v prúde zahrňuje 

komplexné faktory, ktoré sa môžu stať príťažou, preto by sa mal návrh stavby konzultovať 

s odborníkom. Pre prípravu takýchto prvkov v toku so 100 ročným prietokom cca 3 m3/s a viac 

sa musí konzultovať so správcom toku a projekt musí byť navrhnutý registrovaným 

profesionálom. Pred začiatkom stavby je potrebné zaobstarať si všetky potrebné povolenia. 
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Obrázok 19: Zákopové koše v rôznych typoch korýt 

  

 

Obrázok 20: realizácia rôznych druhov zákopových košov 

  

Konštrukcia 

Gabiónové hrádzky je nutné skonštruovať kolmo na vodný kanál tak, že zrážková voda preteká 

priamo cez kôš skôr ako by pretekala pod uhlom. Zákop je nutné vyhĺbiť kolmo na tok 

a zapustiť ho cca 30-50 cm do oboch brehov a do dna toku, aby kôš stál pevne na mieste. 

Vykopanú hlinu je potrebné umiestniť hore po toku (tok sa nesmie prehradzovať) tak, aby 

postupne plnila kôš. Na spodok výkopu je potrebné dať kusy drôteného pletiva, ktoré musí byť 

dostatočne dlhé aby oboplo a uzavrelo kompletne kamene v koši. Drôtený kôš môže byť 

z pozinkovaného drôtu prepleteného pletivovým spôsobom s očkami 5-10 cm očiek. Pletivo so 

zvarovanými spojmi nemusí vydržať namáhanie. Do koša 20-30 cm je nutné umiestniť hranaté 
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kamene a tým vytvoriť stabilnú kamennú štruktúru. Hranaté kamene lepšie sadnú jeden na 

druhý a tým vytvoria stabilnejšiu štruktúru než okruhliaky. Drôtený kôš je potrebné uzavrieť 

okolo vrchu kamennej štruktúry a tesne zabezpečiť pletivo aby kompletne uzavrelo štruktúru. 

Vrchná plocha koša by mala byť sklonená tak aby konce pri brehoch boli vyššie ako miesto 

v strede koša/toku. Týmto sa sústreďuje tok vody do stredu kanála. Kamennú rampu je nutné 

vybudovať na dolnej (v smere toku) strane koša. Rampu je nutné postaviť naprieč celej dĺžke 

zákopového koša aby sa absorbovala energia pretekajúcej vody. Rampa by mala predĺžiť kôš 

smerom po toku na vzdialenosť najmenej dva až trikrát väčšiu, ako je výška koša. Kamenná 

rampa musí byť uzavretá drôteným pletivom a pripevnená ku košu. Hornú a dolnú vrstvu 

drôteného pletiva je potrebné zviazať na niekoľkých miestach na zabezpečenie kameňov proti 

posuvu. Montované Gabiónové hrádzky sú povolené. Tomuto podobná štruktúra tesne 

uložených kameňov bez drôteného rámca môže byť tiež použitá. Toto musí byť však navrhnuté 

veľmi starostlivo, aby táto štruktúra nebola poškodená silou tečúcej vody. 

 

Vegetácia 

Bahno/naplaveniny a organický materiál je usadený povyše koša proti toku. Voda košom 

spomalená infiltruje do dna a brehov a vytvára tak vlhkú, úrodnú mikroklímu pre existujúce 

a novo vysadené rastliny. 

 

Údržba 

Koše je nutné skontrolovať po väčších zrážkach a prietokoch. Kamennú rampu, šírku a výšku 

koša je nutné opraviť, ak je to potrebné. Takisto je nutné prezrieť tok zrážkovej vody pod 

a okolo štruktúry a urobiť potrebné úpravy. Gabiónové hrádzky musia byť navrhnuté 

a udržované na infiltráciu zrážkovej vody tak, aby voda vsiakla do 12 hodín. 
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Obrázok 21: Gabiónové hrádzky 

 

Koše sa môžu líšiť veľkosťou a umiestnením. Ak vrch koša slúži zároveň ako bod prechodu 

cez tok bude možno nutné pridať povrchový materiál na spevnenie pre bezpečnosť chodcov, 

príp. jazdcov. Preto je potrebné niektoré tieto problémy konzultovať s príslušnými oddeleniami 

miest a obcí, na vytvorenie návrhu, aby sa zabezpečila funkčnosť a bezpečnosť podľa 

stavebných predpisov. 
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3.  Odrážky so zasiakavacimi jamami na lesných a poľných cestách 
 

Odrážky sú najvhodnejším opatrením na lesné a poľné cesty a na zvážnice. Odrážky na cestách 

navrhujeme typizovať tak, aby ku každej odrážke bola zrealizovaná vodozádržná jama 

(kapacita od 1 – 5 m3). Odporúčané typy odrážok sú uvedené nižšie. Dôležité však je, aby voda 

z odrážky neodtekala do rokliny, či priamo do potoka, ale bola zbieraná do vodozádržných jám, 

z ktorých bude presakovať do porastu. Tvar zasiakavacej jamy nie je dôležitý.  

Odrážky na lesných a poľných cestách sa odporúčajú osadzovať v rozostupoch 40 m. Pri 

svahoch zo sklonom viac ako 12% sa odporúča rozostup medzi odrážkami 20m, aby 

nedochádzalo k poškodeniu cesty, čo je v záujme vlastníka alebo správcu cesty.  

Odrážky odporúčame vyhotovovať z rôznych materiálov, najmä dreva, poprípade aj z kovu. 

Odporúča sa používať miestny materiál, ktorého je v lokalitách dostatok. Odrážka zabezpečuje 

odtok dažďovej vody do zasiakavacej jamy, kde sa voda hromadí a následne vsakuje do 

podložia krajiny. Vsakovací priestor zároveň obmedzuje eróziu pôdy najmä, ak je tento priestor 

kombinovaný s vyložením kameňom pod vyústením odrážky.  

 

Obrázok 22: Schematické znázornenie odrážky zhotovenej z dreva (guliače, žrde). Šípky znázorňujú smer toku vody po ceste 
a jej presmerovanie odrážkou do terénu, resp. do zasiakavacej jamy 

 

Pri zhotovovaní odrážok odporúčame osadenie odrážky do telesa cesty. Na miestach, kde je to 

možné, je vhodné vybudovať odrážky vytvorením malej depresie na ceste a jej vysypaním 

kameňom. Odrážky musia byť v miernom sklone v smere odtoku vody, aby dochádzalo v čo 
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najväčšej miere k ich samočisteniu. Nevyhnutnou podmienkou fungovania vybudovanej siete 

odrážok je ich údržba a čistenie.  

 

Obrázok 23: Odrážky na lesných cestách (Lodno, Malá Franková, Dravce, Smižany) 
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Obrázok 24: Výstavba odrážok na lesných cestách 
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4. Vrstevnicové zasiakavacie pásy v poľnohospodárskej krajine 
 

Je nevyhnutná zásadná zmena spôsobu obrábania poľnohospodárskej krajiny, hlavne ornej 

pôdy. Najvhodnejšie je zrealizovať vrstevnicové zasiakavacie pásy. V zmysle Európskej 

poľnohospodárskej politiky je potrebné vynechať z poľnohospodárskej krajiny minimálne 5% 

plochy na mimo produkčné funkcie poľnohospodárskej krajiny. Preto je vhodný taký typ 

opatrení, ktoré to zabezpečí prostredníctvom zasiakavacích pásov na TTP a obnovením medzí 

na ornej pôde, s rozostúpením 2,5 metra.  

Štruktúru vrstevnicových zasiakavacích pásov je možné riešiť podľa schémy na nasledujúcom 

obrázku, s odporúčaním ich prerušovania, aby nedochádzalo k stekaniu pozbieranej dažďovej 

vody do ich najnižších bodov, aby nedošlo k opačnému efektu, ako je potrebný. Pásy je 

potrebné prerušovať vo vzdialenosti 15 - 20 metrov. 

 

 

Obrázok 25: Priečny profil zasiakavacích vrstevnicových pásov 
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Obrázok 26: Vrstevnicové zasiakavacie pásy (Smižany, Horný Hričov, Lažany, Krivany) 

 

Odporúčaná hĺbka zasiakavacích pásov je do 1,2 metra. Pásy je vhodné realizovať na rozhraní 

poľnohospodárskej krajiny a lesa aj po vrstevniciach. Takýmto riešením bude zadržaná 

dažďová voda zavlažovať koreňovú zónu lesných ekosystémov a vegetácie na PHP pôde. 

Medze na ornej pôde je potrebné štruktúrovane diverzifikovať prostredníctvom vybudovania 

vrstevnicových vsakovacích jám vo vzdialenosti cca 20 - 50 metrov od seba po spádnici a na 
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spodnej strane je vhodné ich osadiť stromami (slivka, orech vlašský, čerešňa a jarabina) so 

sponom medzi sebou 5 metrov.  

Tento typ opatrení spôsobí malú revolúciu v poľnohospodárskej krajine, lebo prinúti 

poľnohospodárov orať po vrstevnici a nie po spádnici. Toto navrhované riešenie zásadným 

spôsobom podporí udržiavanie živín a tvorbu humusu v pôde poľnohospodárskej krajiny. 

Medze je nevyhnutné osadiť stromami. Odporúčame vysadiť sprievodnou zeleňou aj 

vsakovacie jamy na lúkach a pasienkoch. Zeleň zatraktívni krajinu a zároveň vytvorí dostatok 

únikových plôch pre drobnú zverinu.  
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5. Mikronádrže a mokrade v lesopoľnohospodárskej krajine 
 

Základom je zvyšovanie zásob pôdnej aj podzemnej vody. Dažďová voda, ktorá bez úžitku 

odteká do najbližšieho potoka a prispieva k tvorbe povodňových rizík. Po roku 1989 došlo 

k otvoreniu dverí týmto novým inovatívnym vodohospodárskym riešeniam, orientovaných na 

ekosystémovom princípe, avšak z historického hľadiska to nebolo nič nové, pretože po stáročia 

tieto technológie sa uplatňovali, niekedy viac, niekedy menej.  

 
Obrázok 27: Formy vodozádržných opatrení 

 

Cieľom je zozbierať dažďovú vodu v sústredenej terénnej mikronádrži zásobovanej dažďovou 

vodou z odtokových plôch/malými povodiami) na vhodných miestach s dostatočnou kapacitou 

objemu a vhodným sklonom. 

Mikronádrže sú vhodné na použitie v jemne sklonenej alebo takmer plochej krajine s malou 

kapacitou odtokovej vody. Môžu byť použité aj na plochách s vyššou koncentráciou vody ak 

sú usporiadané v sérii s prepadmi z jednej do druhej. Mikronádrže sú vo všeobecnosti nevhodné 

pre naplaveniny/výmole a iné lokality so silným tokom zrážkovej vody. Každý kataster je 
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jedinečný; vhodná škála metód na zachytávanie dažďovej vody musí byť založená na 

špecifických podmienkach katastra.  

 

Konštrukcia 

Plytký bazén vykopaný na suchom zvažujúcom sa svahu, po stranách bazénu vytvorená hrubá, 

polmesiacovitá, mierne zvažujúca sa lavica. Lavicu je potrebné spevniť proti erózii. Lavice 

môžu byť spevnené kameňom alebo zeminou s vegetáciou na ochranu proti vplyvom dažďa 

a erózie s možnosťou výsadby stromov. Horná svahová strana mikronádrže by mala byť 

otvorená na zachytenie dažďovej vody. Dno bazénu môže byť ploché na rozprestretie 

eventuálnej vody, alebo jemne vypuklé na sústredenie dažďovej vody do požadovaného miesta. 

Niekedy môže byť nevyhnutné vytvárať depresné, kameňom vyložené prepady na zabezpečenie 

pretekania. Dno bazénu nie je potrebné spevňovať, pretože by to mohlo zamedziť infiltrácii 

vody. Mikronádrže by mali byť zasadené vegetáciou a mulčované na podporenie rýchlej 

infiltrácie zrážkovej vody. Ich objem sa odvíja od objemu pritekajúcej dažďovej vody z vyššie 

položených svahov. 

 

Obrázok 28: Konštrukcia mikronádrže 
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Vegetácia 

 Rastliny budú preferovať strany alebo dno bazénu v závislosti od ich tolerancie na 

občasné/prechodné zaplavovanie. Lepšie je rastliny vysádzať ako siať pretože občasné 

zavlažovanie môže vysušiť klíčiace semeno. Mikronádrže sú tiež užitočné pre doplnkové 

zavlažovanie. Mulčovanie bazénu pomôže zmenšiť straty vo vyparovaní. Potrebné je vyvarovať 

sa mulčovaniu pri kmeňoch stromov. 

Údržba 

Mikronádrže je po silnom daždi potrebné skontrolovať a zdokumentovať výsledky prítoku 

vody. Niekedy je potrebné vybudovať plytký prepad v lavici na riadenie odtoku vody pri 

budúcom veľkom prietoku z mikronádrže. Dobre mulčované alebo vegetáciou porastené 

povodie vo všeobecnosti nepreteká. Mikronádrže musia byť navrhnuté a udržované na 

infiltráciu zrážkovej vody tak, aby voda vsiakla do 72 hodín, aby sa zamedzilo problémom 

s komármi. 

Niektoré možné variácie mikronádrží sú uvedené nižšie. Mikronádrže môžu byť konštruované 

v škále veľkostí na podporu jednoduchých alebo viacnásobných prvkov s rôznymi kapacitami 

vody. Všetky variácie musia byť navrhované a udržované na infiltráciu všetkej zrážkovej vody 

do 12 hodín aby sa zamedzilo problémom s komármi. 

Mikronádrže v sérii. 

Prepady je nutné osadiť na mikronádržiach na vytvorenie dlhšieho toku vody, čím sa zabezpečí 

lepšia infiltrácia vody do pôdy. Vhodné najmä pre mierne toky vôd. Môže to vyžadovať väčšiu 

kontrolu na eróziu s meraním. 

 

Obrázok 29: Prepady 
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Mikronádrže po vrstevnici. 

Mikronádrže je vhodné usporiadať na zachytenie vody po hrebeni. Mikronádrže budú 

kopírovať tvar vrstevnice okolo chrbátu s horesvahovými koncami bazénov v rovnakej výške. 

 

Obrázok 30: Mikronádrže po vrstevnici. 

 

Vytváranie mikronádrží a vodozádržných opatrení vo svahoch 

 

Obrázok 31: Schémy zadržiavania dažďovej vody v štruktúrach krajiny 

 

V koncových bodoch série mikrodrenáží vznikajú mokrade. Ak sa mokraď naplní, pretekanie 

sa objaví na jednom alebo na obidvoch koncoch lavice. Tieto body je nutné chrániť proti erózii 

použitím kamenných záhozov alebo inými proti eróznymi prístupmi. Tieto mokrade môžu byť 

umiestnené jednotlivo alebo v sérii. 
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Obrázok 32: Ladislav Sisák (Spišské Dravce) 
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6. Zasiakavacie jamy v lesopoľnohospodárskej krajine 
 

Významným revitalizačným prvkom v lesopoľnohospodárskej krajine sú vsakovacie jamy, 

ktoré zbierajú dažďovú vodu z poľnohospodárskej krajiny. Z nich sa postupne vytvoria 

mokrade a pufrovacie zóny pre voľne žijúce živočíchy. Sú ekostabilizačnými prvkami 

v poľnohospodárskej krajine, prispievajúcimi k zvyšovaniu zásob podzemných vôd.  

Zvýšeným výparom vody z rezervoárov postupne ozdravujú mikroklímu. Tieto opatrenia 

významne prispievajú napríklad aj k tvorbe rosy v krajine, čo v je suchých obdobiach 

významným prínosom pre udržiavanie vlahy v poľnohospodárskej krajine. Toto opatrenie je 

tiež preventívnym opatrením pred suchom, z ktorého vznikajú riziká požiarov.   

Vsakovacie jamy odporúčame realizovať s maximálnou hĺbkou do dvoch metrov 

s vodozadržným objemom 300 m3. Zo vsakovacích jám sa postupne vytvoria mokradné 

ekosystémy, ktoré sa stanú nielen súčasťou komplexnej preventívnej ochrany pred povodňami, 

ale budú významným ekostabilizačným prvkom lesopoľnohospodárskej krajiny s významným 

prínosom pre ochranu biodiverzity, ako súčasť ekostabilizačných mimo produkčných funkcií 

poľnohospodárskej krajiny.  

Výber lokalít na vybudovanie vsakovacích jám je potrebné starostlivo zvážiť, tak aby to 

korešpondovalo s celkovým strategickým zámerom zatraktívnenia danej lokality.  
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Obrázok 33: Vsakovacie jamy (Kružľová, Smižany, Turcovce, Snežnica, Orlov, Okrúhle, Granč-Petrovce) 
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7. Malé vodné nádrže v lesopoľnohospodárskej krajine 
 

V území katastra odporúčame budovať aj malé vodné nádrže (podľa návodu), ktoré sa stanú 

základnou infraštruktúrou rekreačných vodných plôch s potenciálnym chovom rýb. 

Protipovodňový ochranný priestor realizovaný prostredníctvom malých vodných nádrží s 

priemerným vodozadržným objemom 4 000 m3, ktoré budú zásobované pritekajúcou dažďovou 

vodou. Tieto rezervoáre, s maximálnou hĺbkou do 1,5 metra a retenčným protipovodňovým 

objemom 1 m nad výškou stálej hladiny. Navrhujeme tieto nádrže technicky riešiť tak, aby bolo 

možné prevádzkovať hladinový režim v prospech možného zvýšenia kapacity protipovodňovej 

ochrany pre extrémnejšie povodňové stavy. Tiež pre tieto nádrže bude výhodné zvyšovať 

hladiny na vyššie vodné stavy z hľadiska potrieb pre iné polyfunkčné využívanie, tak aby tieto 

lokality bolo možné využívať aj pre protipožiarnu ochranu a s vytvorením lokálnych 

oddychových zón. Je predpoklad, že časom sa v týchto lokalitách budú postupne vytvárať 

miestne rybníky, či iné polyfunkčné využitie, čo zatraktívni prostredie. 

 

Obrázok 34: Technický nákres malej vodnej nádrže 
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Obrázok 35: Malé vodné nádrže 
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8. Zelené strechy v urbanizovanej krajine 
 

Dažďovú vodu je možné zadržiavať aj priamo na streche po jej dopade na ňu. Jedným zo 

spôsobov je redukcia odtoku dažďovej vody prostredníctvom zelených striech. Ide o špeciálnu 

úpravu strešnej konštrukcie tak, aby bola schopná uniesť určité zaťaženie, ktoré súvisí nielen 

s vegetačným pokryvom, ale aj jednotlivými vrstvami, ktoré napr. chránia strechu pred 

zamokrením alebo poškodením koreňmi rastlín, zabraňujú vyplavovaniu substrátu do drenážnej 

vrstvy a pod. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť redukciu 1/3 odtoku dažďovej vody. Už 

minimálna vegetačná pokrývka vie pomôcť pri retencii vody a zároveň esteticky dotvárať 

prostredie. 

 

Zelené strechy alebo strešné záhrady, 

zvlášť v prímestských a mestských oblastiach 

majú dve dôležité funkcie. Jednak poskytujú 

ďalšiu zelenú plochu, jednak prispievajú k 

lepšiemu zadržiavaniu vody a tak zlepšujú 

systém odvodnenia danej lokality. Okrem toho 

pozitívne vplývajú na mikroklímu miest, sú 

prínosom aj pre obyvateľov budov s takýmito 

strechami. Zmierňujú znečistenie životného 

prostredia, zvyšujú úspory energie na kúrenie 

počas zimného obdobia a klimatizáciu počas 

horúcich letných dní. Tiež bolo dokázané, že 

znižujú prienik vysokofrekvenčného 

elektromagnetického vlnenia. Ak zvážime celú 

dobu ich životnosti, sú aj ekonomicky výhodnejšie ako bežné strechy.1 

Rozsiahly zelený pokryv strechy je skrášľujúcim riešením pomocou vegetácie, ktorá rastie na 

ináč tradičnej plochej alebo šikmej (>30
° 

svah) streche a úplne ju pokrýva, dodávajúc streche 

hydrologické vlastnosti omnoho viac sa hodiace pre povrchovú vegetáciu než pre strechu. 

Zelené strechy možno maximálne využiť kvôli výhodám získavania kvantity a kvality vody. 

                                                
1 http://exterier.hyperbyvanie.sk/vonkajsie-rastliny/252-zelene-strechy-sa-vracaju-na-vyslnie/  
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Pomocou vhodného výberu materiálu môže aj tenká vegetačná pokrývka poskytovať významnú 

retenciu a zníženie odtoku dažďových vôd.  

Zelená strecha predstavuje založenie prírodnej formy nenáročnej vegetácie, ktorá sa vyvíja a 

regeneruje prevažne sama. Vegetáciu tvoria hlavne sukulenty (suchomilné rastlinné druhy), 

machy, byliny a trávy. Tie sú odolné, nízke, do plochy sa rozrastajúce rastliny, ktoré znášajú 

extrémne podmienky a sú schopné prežiť aj obdobie dlhotrvajúceho tepla, sucha a mrazu. Na 

druhej strane sa dokážu vysporiadať aj s väčším množstvom vody. 

Extenzívne zelené strechy (neprístupné pre verejnosť) majú hrúbku 15 a menej cm a ich účelom  

je obecne dosiahnuť špecifický environmentálny úžitok ako je zmiernenie odtokov dažďových 

vôd. Z toho dôvodu bežne nebývajú zavlažované. Aj keď sú niektoré inštalácie prístupné 

verejnosti, väčšina extenzívnych zelených striech umožňuje verejnosti len sa na ne pozerať. 

Aby mohli byť prakticky použiteľné pre bežné strešné konštrukcie, sa na prípravu technicky 

najprepracovanejších materiálov používajú ľahké materiály. Vývoj za posledných 40 rokov 

pomohol vylepšiť životaschopnosť týchto systémov tým, že:  

1.) spoznala sa hodnota zelených striech na otvorených priestranstvách s nepriepustnými 

povrchmi, 

2.) urobili sa pokroky vo vodovzdornosti materiálov a metód 

3.) vyvinuli sa spoľahlivé rastlinné druhy mierneho klimatického pásma, ktorým sa darí aj 

v extrémnych rastových podmienkach na streche.  

 

Obrázok 36: Bioklimatické zelené záhrady 



44 
 

Zelené strechy s hrúbkou 25 cm a viac patria k “intenzívnym” zelených strešným pokrývkam - 

strechy prístupné pre verejnosť. V USA sú bežnejšie, sú v mnohých mestských upravených 

nákupných parkoch. Intenzívne kompozície sú tiež do značnej miery environmentálne 

prospešné, prednostne sú však zamerané na estetické a architektonické ciele. Tieto typy 

systémov sa nazývajú “strešné záhrady” a nemajú sa zamieňať s jednoduchým “extenzívnym” 

dizajnom.  

 

Podrobné funkcie dažďovej vody 

Na odhad povrchového odtoku z rôznych typov povrchov sa používajú bežné metódy. Pri 

analýze zelených striech však voda stekajúca zo strechy nie je povrchovým odtokom, ale je to 

skôr spodný prúd (tj. presiaknutá, prefiltrovaná voda). Rýchlosť a kvalitu vody uvoľnenej počas 

daného projektovaného dažďa možno predvídať na základe poznania kľúčových fyzikálnych 

zákonov ako napríklad: 

1. Maximálna vodná retencia materiálu 

2. Kapacita terénu 

3. Typ, druh rastlinnej pokrývky 

4. Nasýtená hydraulická vodivosť 

5. Gravitačná pórovitosť 

Maximálna vodná retencia materiálu je maximálne množstvo vody, ktoré môže byť zadržané 

v technologickom systéme. Špeciálne pre meranie tohto množstva u strešného média boli 

vyvinuté normy, ktoré na Slovensku zatiaľ nie sú rozpracované, vo svete však áno.   

 

Obrázok 37: Detail ukotvenia plochej zelenej strechy 
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Klady zelených striech: 
 

1.) Redukcia odtoku dažďovej vody 

Správne navrhnuté zelené strechy dokážu podľa regiónu a typu strechy zadržať 30 - 99% 

celkového množstva zrážkovej vody za rok. Táto skutočnosť minimalizuje a hlavne spomaľuje 

odtok veľkého množstva vody aj pri silných zrážkach, čo umožňuje výrazne zredukovať 

dimenziu kanalizačného systému. Na základe výskumov bolo zistené, že zelené strechy dokážu 

odpariť 60 - 75% ročného úhrnu zrážok. Nasledujúci graf zobrazuje vodnú bilanciu na 

rozličných druhoch povrchov.2 

 

Obrázok 38: Vodná bilancia na rozličných typoch povrchov 

  

                                                
2 Marco Schmidt, Aesthetics and Cooling – Green Roofs and Walls, The evapotranspiration of greened roofs and 
façades, University of Technology Berlin, 2006 



46 
 

2.) Prirodzený klimatizačný efekt 

Prestup tepla z vonkajšieho prostredia môže zelená strecha znížiť o viac ako 90 %. Podľa 

meraní v lete v extrémne teplých obdobiach s dennou teplotou 35 °C teplota na spodnej strane 

zelenej strechy nikdy neprevýši 25 °C. Tento chladiaci efekt vytvára najmä odparovanie vody, 

tieniaca schopnosť vegetácie, schopnosť odrážať slnečné lúče, spotreba energie na fotosyntézu 

a tepelná akumulácia zadržanej vody. S hrúbkou vrstvy vegetácie sa zvyšujú tepelnoizolačné 

vlastnosti - studený vietor nepreniká k povrchu zeminy. Zrkadlový tepelný efekt má vrstva 

zeminy. Spôsobuje ho odraz infračerveného žiarenia z budovy rastlinami a produkcia tepla pri 

vzniku rannej rosy (kondenzácia 1 g vody uvoľní 530 J tepla).  

 

Obrázok 39: Zelená strecha 

 

Tradičná plochá strecha s čiernym povrchom (napríklad bitúmenové pásy) zaznamenáva počas 

roka výkyvy povrchovej teploty od -25 °C až po 80 °C. Zelená strecha s asi 10 cm hrubým 

vegetačným krytom má ročné výkyvy od – 8 do + 25 °C. Dôvodom je práve zeleň, ktorá slnečné 

žiarenie v sebe nehromadí ako bituménové pásy, ale „spracúva ho“ na svoj rast. Podmienkou 

však je kvalitná hydroakumulačná vrstva, ktorá zabezpečí, že zrážky zachytené zelenou 

strechou v daždivých dňoch sa môžu v slnečnom počasí pomaly odparovať. Menšie teplotné 

výkyvy strechy v praxi znamenajú nižšie náklady na vykurovanie v zime a aj nižšie náklady na 

chladenie budovy v lete.3 

                                                
3 http://www.e-filip.sk/default.aspx?contentID=4495 
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Obrázok 40: Zelená strecha na Soulskej národnej univerzite 

 

3.)  Pohlcovanie hluku 

Kým vegetácia zelenej strechy absorbuje hluk len do 2 – 3 dB, zemina pôsobí ako silná 

akustická bariéra. Vrstva vlhkej zeminy hrubá 12 cm zníži prestup hluku o 40 dB a 20 cm hrubá 

vrstva až o 46 dB. 

4.) Požiarna odolnosť 

V Nemecku sa zelené strechy zaraďujú medzi „solid“ strešné krytiny, čo znamená, že nehoria 

a odolávajú požiarom, ak vrstva zeminy dosahuje hrúbku aspoň 3 cm. 

5.) Tieniaci efekt 

Bežne používané strešné izolácie vplyvom UV – žiarenia a zmien vonkajších teplôt degenerujú 

a strácajú svoju pôvodnú funkciu. Pokrytie strechy substrátom a vegetáciou tento proces 

eliminuje. Dobre navrhnutá zelená strecha oveľa dlhšie vydrží a nepotrebuje takmer žiadne 

opravy a údržbu, na rozdiel od tradičných striech kde sú náklady na ich opravu a údržbu po 30 

– 50 rokoch asi dvojnásobné. Životnosť kvalitne skonštruovanej zelenej strechy môže vysoko 

prekročiť aj 100 rokov. 
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6.) Ochrana pred elektromagnetickým smogom 

Jednou z najväčších výhod zelených striech je aj ochrana pred vysokofrekvenčným 

elektromagnetickým žiarením. Strecha pokrytá 16 cm hrubým substrátom a prírodnou trávou 

znižuje žiarenie o rozsahu 2 GHz, v ktorom pracuje väčšina mobilných telefónov, takmer 

o 99%.4 

7.) Ďalšie výhody 

 Produkujú kyslík a zadržujú CO2, prach a iné škodliviny  

 Absorbujú škodliviny zo vzduchu, filtrujú častice prachu a zabraňujú jeho víreniu 

 Redukujú výkyvy teplôt medzi dňom a nocou 

 Zmierňujú kolísanie vlhkosti vzduchu 

 Vytvárajú životný priestor pre hmyz 

 Šíria vôňu 

 Pôsobia z hľadiska rekreácie a odpočinku veľmi esteticky 

 Môžu byť koncipované aj ako záhradky pre pestovanie kvetín a zeleniny 

  

                                                
4 http://exterier.hyperbyvanie.sk/vonkajsie-rastliny/252-zelene-strechy-sa-vracaju-na-vyslnie/ 
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Zápory zelených striech: 
 

1. Konštrukčne náročnejšie – je potrebné dokonalé prevedenie hydroizolačnej vrstvy,  

2. Potrebná menšia alebo väčšia údržba,  

3. Nutné je staticky zosilniť nosnú konštrukciu. 5 

 

Typy zelených striech 
 

Extenzívna  

Skladá sa zo strešných konštrukcií, ktoré majú únosnosť 60 – 300 kg/m2. Použité druhy rastlín 

sú nenáročné na starostlivosť, sú schopné vyvíjať sa a regenerovať prevažne sami. Väčšinou sa 

jedná o druhy rozrastajúce sa do plochy ako sú trvalky, skalničky, rozchodníky a suchomilné 

rastliny, ktoré znesú extrémne podmienky striedania tepla, sucha a mrazu. Tento typ zelenej 

strechy nie je určený na priamy pobyt ľudí a na jeho vytvorenie stačí malá hrúbka substrátu. 

Pre machy a koberce trávy je potrebná hrúbka substrátu 3-6 cm, skalničky a vysadená tráva 

potrebuje substrát 6-15 cm hrubý a plazivé dreviny 15-20 cm. 

 

 

Obrázok 41: Extenzívny typ zelenej strechy (Nórsko)6 

                                                
5 http://sk.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%A1_strecha  
6 http://www.lotuslive.org/buildings/greenroof.php  
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Intenzívna  

Realizuje sa na konštrukciách, ktoré majú únosnosť až 1000 kg/m2, takže je možné použiť 

zeminu v hrúbke 25 cm až 130 cm, ktorá je vhodná na vytvorenie záhrady s použitím kvetov, 

kríkov a nízkych stromov. Plochu je možné doplniť o cestičky, osvetlenie aj záhradný nábytok. 

Takúto záhradu so silnejšou vrstvou substrátu je možné založiť len na úplne rovnej alebo len 

nepatrne vyspádovanej streche (max. 5°). Je tiež potrebné vybudovať nadpovrchové alebo 

podpovrchové zavlažovanie ako pri klasickej záhrade na zemi. 

 

 

Obrázok 42: Strecha mestskej radnice v Chicagu (Chicago City Hall, USA)7 

  

                                                
7 http://www.econsciousmarket.com/eco-times/top-5-eco-cities-in-the-us/  
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Rozdelenie zelených striech podľa sklonu 

 

1. PLOCHÉ strechy so sklonom do 5° sú náchylné na poškodenie. Zatrávnenie jej poskytuje 

ochranu pred poveternostnými vplyvmi a predlžuje jej životnosť. Zastrešenie je vystavené 

silným výkyvom vlhkosti, a tým vzniká nebezpečenstvo, že pôda bude trpieť nedostatkom 

kyslíka. Aby sa zabránilo vysychaniu netreba zabudnúť na drenážnu vrstvu pre odvod vody. 

Obvyklá konštrukcia takejto strechy sa skladá zo strešného plášťa, ochrannej vrstvy, 

drenážnej vrstvy, filtračnej vrstvy, substrátu a vegetácie. Pre obytné domy, stavby pre 

sociálne účely, továrne a skladovacie haly sú tieto strechy príliš drahé. 

2. Strechy s MIERNYM SKLONOM (3° až 20°) sú hospodárnejšie ako ploché strechy. 

Substrát s obsahom hrubozrnných častíc pracuje ako akumulátor vody a prebytočnú vodu 

odvádza. Substrát nie je potrebné zaisťovať proti zosuvu. 

3. Strechy s VEĽKÝM SKLONOM (20° až 40°) musia mať substrát zaistený proti zosuvu. 

Ostatná konštrukcia strechy je rovnaká ako pri streche s miernym sklonom. 

4. STRMÉ STRECHY so sklom väčším ako 40° využívajú na zaistenie substrátu konštrukciu 

islandských striech s trávnatými kobercami. Koberce sú uložené v dvoch vrstvách pričom 

prvá vrstva je trávnatou plochou položená smerom dolu a tvorí substrát pre hornú vrstvu. 

Konštrukcia je ešte horizontálne upevnená lanami, ktoré slúžia aj ako zavetrenie. Iným 

riešením takejto strešnej konštrukcie je použitie strešných krytín naplnených z 9l % 

substrátom, ktoré slúžia ako nosiče vegetácie. Veľmi účinný systém ochrany proti zosuvu 

je použitie skladaného roštu z profilov z recyklovanej umelej hmoty. 

 

Zelená strecha sa dá realizovať prakticky na akejkoľvek streche, nemusí ísť len o novostavbu. 

Dá sa vytvoriť aj na streche staršieho domu či garáže, no v tom prípade je potrebný statický 

posudok. V prípade novostavby sa do stavebného projektu rovno zahrnú požiadavky na tvorbu 

či už extenzívnej alebo intenzívnej zelenej strechy. 
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9. Zelené steny v urbanizovanej krajine 
 

Riešením nedostatku zelene vo veľkých mestách a s tým súvisiacich negatívnych efektov na 

životné prostredie a ľudí sa stali vegetačné steny. 

Systémové riešenia na zhotovenie vegetačných zvislých stien ponúkajú možnosť vytvorenia 

rozmanitých, estetických a z architektonického hľadiska zaujímavých plôch, trvalo porastených 

vegetáciou. 

Systém vertikálnych záhrad tvoria predsadené stavebnicové hliníkové panely (ktoré možno 

nazvať aj kazetami alebo fasádnymi košmi) vo výrobe napĺňané substrátom, do ktorého sa 

priamo na mieste sadia rastliny. Panely sa uchytia na závesné profily priskrutkované na stenu 

alebo fasádu. Zavlažovací systém sa ukladá do vodorovných dutín medzi panely, a je napojený 

na odkvapové zvody.  

Vertikálne záhrady predstavujú spôsob efektívneho využitia stien a fasád. Ide o architektonický 

a ekologický prvok, ktorým okrem zvýšenia estetickej hodnoty budovy možno dosiahnuť 

pozitívny vplyv na zdravie človeka, tlmenie hluku vďaka zníženej zvukovej odrazivosti 

vegetačných plôch, zlepšenie mikroklímy v budove a v jej okolí, ochranu budovy proti 

prehrievaniu fasády v letnom období a prílišnému ochladzovaniu v zimnom období, zvlhčenie 

vzduchu, ochranu proti smogu, zachytenie a filtráciu poletujúceho prachu a škodlivín, viazanie 

CO2 a tvorbu kyslíka, zachytávanie dažďovej vody v exteriéri a zníženie odtoku do kanalizácie, 

zvýšenie rozmanitosti rastlinných druhov v meste, ochranu fasády proti grafittom. Difúzny 

systém otvorenej fasády umožňuje pestovať na fasáde budovy takmer všetky druhy bežných 

rastlín.  

Spôsob pripevnenia nosných profilov, množstvo a typ kotviacich prvkov treba určiť v 

súčinnosti so zhotoviteľom steny alebo fasádnej konštrukcie. Základným predpokladom pre 

trvalé a bezpečné zhotovenie zvislej vegetačnej steny je vhodný podklad s dostatočnou 

únosnosťou, teda zateplená alebo nezateplená stena alebo fasáda, ktorá unesie dodatočné 

zaťaženie najmenej 80 kg/m2. Na nosné profily sa po ich upevnení do podkladovej konštrukcie 

montujú závesné profily. Závesné profily treba po montáži vyrovnať do roviny. Ak je pevnosť 

a stabilita podkladu dostatočná, možno závesné profily montovať aj priamo na stenu. Na 

vodorovné závesné profily možno následne zavesiť jednotlivé panely. Panely sa vyrábajú s 

komôrkami určenými na výsadbu kontajnerových rastlín, ktoré umožňujú ich prekorenenie do 

panelu. Nasiakavosť použitého substrátu je 20 litrov vody/m2. V závislosti od požiadaviek 
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investora možno použiť rastlinné druhy kvitnúce na jar, v lete alebo vždyzelené trvalky. Pri 

výbere si treba uvedomiť, že vegetačné steny podliehajú zmenám vzhľadu vegetácie v závislosti 

od príslušného ročného obdobia. 

Výška zvislej zelenej steny s ohľadom na vietor a ostatné zaťaženie by nemala v exteriéri 

presiahnuť 15 m. 

Na zavlažovanie možno využiť dažďovú vodu zachytenú zo strechy. Prebytočná voda sa 

zachytáva v zbernom žľabe a odtiaľ sa odvádza späť do zbernej nádrže na opakované použitie.  

 

Obrázok 43: Zelené steny Paríž 
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Obrázok 44: Zelená budova, Likos, Slavkov u Brna 
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Obrázok 45: Konštrukčné riešenie zelenej steny od firmy Likos8 

  

                                                
8 Výrobná a stavebná firma LIKO-S (liko-s.sk) 
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10.  Dažďové a bioklimatické záhrady v urbanizovanej krajine 
 

Dažďová záhrada (zvaná tiež bioretencia) je vyhĺbená plytká povrchová depresia, v ktorej je 

vysadené špeciálne vybrané prirodzené rastlinstvo schopné upravovať a zachytávať odtok.  

Bioretencia je metóda úpravy dažďovej vody vytváraním jazierok na povrchu a umožnením 

filtrovania a usádzania pevných látok a sedimentov rozptýlených vo vrstve mulču ešte pred 

vstupom do média zloženého z rastlín, pôdy a mikróbov pre infiltráciu a odstraňovanie 

kontaminantov. Metódy dažďových záhrad / bioretencie sa používajú na zlepšovanie kvality 

vody a znižovanie množstva vody.  

Dažďové záhrady možno integrovať do lokalít s vysokým stupňom flexibility a možno ho 

kombinovať s inými systémami stavebného manažmentu ako sú parkoviská z porózneho 

asfaltu, alebo infiltračné priekopy. 

 

Obrázok 46: Bioklimatické záhrady 
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Vegetácia dažďových záhrad slúži na filtrovanie (kvality vody) a transpiráciu (množstvo vody) 

odtoku. Koreňové systémy zlepšujú infiltráciu. Rastliny prijímajú cudzorodé látky; pôdne 

médium ich vyfiltruje a umožňuje zhromaždiť a infiltrovať odtoky dažďovej vody; lôžko 

zabezpečuje dodatočnú kontrolu objemu. Správne naprojektované bioretenčné metódy 

napodobňujú prirodzený lesný ekosystém diverzitou druhov, hustotou a distribúciou vegetácie 

aj použitím pôvodných druhov, výsledkom čoho je systém odolný voči hmyzu, chorobám, 

cudzorodým látkam a klimatickému stresu.  

Rastliny tolerujúce vodu

Rastliny tolerujúce 
fluktuáciu vody

Trávnatý 
koberec

Odtok vody

Parkovacie miesta

Kamenný filter

Pôvodná zemina

pôda alebo mulč

Zmiešaná zemina
5-80 % kompost
20-95% pôda

Max. hĺbka Vody 30 cm
Min. vrstva zeminy 40 cm

SCHÉMA 
BIOKLIMATICKEJ 
ZÁHRADY 
V MESTSKÝCH 
PARKOCH

 

Obrázok 47: Schéma bioklimatickej záhrady v mestských parkoch 

 

 

Obrázok 48: Dažďová záhrada, Gymnázium Púchov a ZŠ Hroncová Košice 
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Obrázok 49: Jazierko na zbieranie dažďovej vody, Stredná škola Strojnícka, Košice, Modrá škola, 2016 

 

Funkciou dažďových záhrad /bioretencie je :  
 

1. Znižovať objem odtoku  

2. Filtrovať cudzorodé látky jednak pomocou pôdnych častíc (ktoré cudzorodé látky 

zachycujú) ako aj pomocou rastlín (ktoré ich prijímajú) 

3. Znovu dopĺňať podzemné vody 

4. Zlepšovať mikroklímu  

5. Zvyšovať estetický dojem 

6. Vytvárať prostredie 

 

Alternatívy 

V zásade je systém dažďových záhrad/bioretencií depresiou s vegetačným povrchom 

zabezpečujúcou infiltráciu relatívne malého množstva dažďovej vody. Ak je potrebné 

manažovať či zhromažďovať väčšie množstvá stekajúcich vôd, vtedy je možné systém 

naprojektovať s rozšíreným podpovrchovým infiltračným lôžkom alebo sa veľkosť dažďových 

záhrad zväčší. Projekt dažďovej záhrady sa rôzni vo svojej komplexite a závisí od množstva 

stekajúcich dažďových vôd, ktoré potrebujeme manažovať a od plánovaného zníženia 

kontaminantov pre celé územie. Alternatívy sú aj pre jednotlivé zložky systému, ktoré sú 

funkciou využívania krajiny okolo dažďovej záhrady. Najbežnejšou alternatívou je štrkové 

alebo piesočné lôžko pod sadbovým lôžkom. Pôvodným zámerom tohto dizajnu bolo využívať 

drenáž s následným výpustom.  
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Aplikácie  

Bioretenčné plochy majú celý rad využití: od malých plôch na trávnikoch vilových častí - až 

po rozsiahle systémy u veľkých parkovísk začlenených do parkovacích ostrovčekov alebo po 

obvode parkoviska. 
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11. Vodné a zasiakávacie plochy v urbanizovanej krajine 
 

Vsakovací bazén  
 

Vsakovací bazén je plytká hrádzová nádrž, v ktorom sa zhromažďuje a vsakuje dažďová voda 

nachádzajúca sa na vyrovnanej, nenarušenej ploche s relatívne priepustnými pôdami.  

 

 

Obrázok 50: Schematický detail zdrže 

 

Vsakovacie bazény sú plytké, vodozádržné oblasti určené na dočasné zhromažďovanie 

zozbieranej dažďovej vody. Ich veľkosť a tvar môže byť rôzna – od jedného veľkého bazénu 

po viaceré menšie bazéniky rozmiestnené po lokalite. Vsakovacie bazény je vhodné integrovať 

do existujúceho terénu a okolia čo najjemnejším, sotva postrehnuteľným spôsobom. 

Do vsakovacích bazénov, ktoré nemajú zeleň a vyžadujú hĺbenie, môžeme zeleň vysadiť. 

Vysádzanie rastlín na vsakovacej ploche zlepšuje kvalitu vody i transpiráciu vyparovaním a 

podnieti infiltráciu. Rastliny vhodné pre zazeleňovanie môžu zahŕňať celú škálu: od lúčnej 

zmesi po významnejšie lesné druhy. Sadbový plán by mal citlivo zohľadňovať hydrologickú 

variabilitu predpokladanú v bazéne, ako aj špeciálnejšie otázky týkajúce sa pôvodného 

rastlinstva habitatov, estetiku miesta i ďalších sadbových cieľov. Prístup ťažkých strojov alebo 
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iných vozidiel akéhokoľvek typu tu treba vylúčiť, aby nedochádzalo ku zhutňovaniu pôdy 

infiltračnej plochy. 

Pri pôdach s malými infiltračnými schopnosťami môžeme infiltráciu pôdy podporiť vysypaním 

vrstvy piesku alebo štrku (20 cm) na dno vsakovacieho bazénu. Môže byť zmenená tak, aby 

došlo k zlepšeniu povrchovej priepustnosti bazéna.  

Vsakovacie bazény možno začleniť do nového rozvoja danej lokality. Ideálne by sa mala 

vegetácia, ktorá tam už bola, uchovať a využiť ako súčasť infiltračnej plochy. Odtoky z 

priľahlých budov a nepriepustných povrchov je možne usmerniť do tejto plochy, ktorá bude 

zavlažovať vegetáciu, čím sa okrem zvýšenia infiltrácie zvýši aj transpirácia vyparovaním 

a zlepší sa klíma.  

Jestvujúce zatrávnené miesta možno premeniť na vsakovacie bazény. Ak je podľa zistení daná 

pôda a infiltračná schopnosť vhodná, potom je možné bazén uzavrieť a zbieranie dažďovej 

vody môže byť presmerované aj bez hĺbenia.  

Veľkosť vsakovacieho bazéna sa navrhuje podľa množstva dažďovej vody, ktorá je do nej 

smerovaná. Odporúčaná infiltračná doba (doba, za ktorú lôžko prijme dažďovú vodu 

a zabezpečí vsak) je 72 hodín.  

 

 

Obrázok 51: Vsakovací bazén 
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Údržba a kontrolné prehliadky 

1. U vsakovacích bazénoch by sa mala vykonávať prehliadka a čistiace práce najmenej 

dvakrát ročne ako aj po dažďoch.  

2. Vegetáciu vo vsakovacom bazéne je treba udržiavať v dobrom stave a všetky holé miesta 

by sa mali čím skôr zazeleniť. 

3. Po vsakovacom bazéne by sa nemali pohybovať ani parkovať motorové vozidlá a pôda by 

sa nemala príliš utláčať kosením trávy.  

4. Po daždi je potrebné previesť kontrolu s monitoringom či vsak nepresahuje 72 hodín.  

5. Ak sa voda odvedie nasiaknutím do 72 hodín, nebude problém s komármi. Pre svoje 

rozmnožovacie štádiá potrebujú komáre dlhší čas v relatívne stojatej vode.  

6. Je potrebné vykonávať prehliadku usadzovania sedimentov, poškodenia systému na 

kontrolu výtokov, opatrení na kontrolu erózie, znakov rozlievania/ kontaminácie vody ako 

aj stabilitu svahu.  

7. Trávnik je potrebné kosiť iba ak je to nutné pre druhy nachádzajúce sa vo vegetačnom 

kryte.  

8. Z bazéna je potrebné odstraňovať usadené sedimenty podľa potreby. Je potrebné 

obnovovať pôvodný priečny profil a infiltračnú rýchlosť ako aj likvidáciu sedimentov, ak 

vzniknú. 

 

 

Obrázok 52: Vsakovací bazén 
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Vegetačné zvodnené priehlbne 
 

Vegetačná zvodnená priehlbeň je široký, plytký, prevažne parabolický kanál, husto vysadený 

rôznymi stromami, kríkmi a/alebo trávou / zeleným pokryvom. Jeho účelom je tlmiť a v 

niektorých prípadoch aj infiltrovať objem stekajúcej dažďovej vody z priľahlých 

nepriepustných plôch, umožňujúc tak usádzanie niektorých kontaminantov.  

 

 

Obrázok 53: Zvodnené priehlbne 

 

Vegetačné zvodnené priehlbne sú široké plytké kanály určené na spomalenie odtoku dažďovej 

vody, pomáhajú infiltrácii a filtrovaniu kontaminantov a sedimentov počas procesu odvádzania 

odtokov. Vegetačné priehlbne poskytujú vynikajúcu environmentálnu alternatívu klasickým 

vodu-odvádzacím systémom s obrubníkmi a cestnými priekopami, pričom zabezpečujú aj 

čiastočnú úpravu s možnou distribúciou dažďovej vody do systémov na zbieranie a odvádzanie 

dažďovej vody. 

Sú často silne porastené hustou a rôznorodou zmesou pôvodných, blízko seba rastúcich 

vodomilných rastlín s vysokým potenciálom odstraňovať znečisťujúce látky a zabezpečovať 

výpar vody. K rôznorodým mechanizmom na odstraňovanie cudzorodých látok priehlbní patria: 
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sedimentačné filtrovanie pomocou vegetácie (po bočných svahoch aj na dne), filtrovanie cez 

živnú pôdu podložia, alebo infiltrácia do pôd so zabezpečenými systémami na odstraňovanie 

znečisťujúcich látok. 

Typická vegetačná priehlbeň pozostáva zo skupín hustej vegetácie, pod ktorou je aspoň 40 cm 

priepustnej pôdy. Priehlbne zostrojené s podložím 25 – 50 cm hrubej vrstvy výborne znižujú 

objem a znižujú aj rýchlosť odvádzania dažďovej vody. Priepustný pôdny materiál by mal mať 

rýchlosť infiltrácie minimálne 1 cm/hod a obsahovať veľa organického materiálu, aby dokázalo 

zvýšiť odstraňovanie kontaminantov. Netkaná geotextília by mala úplne obaľovať priepustný 

pôdny materiál od rastlej zeminy. 

Hlavnou starosťou a záujmom pri projektovaní vegetačných priehlbni je zaistiť, aby sa 

nadmerný prúd dažďovej vody, svahy a iné faktory spolu nekombinovali a nedali tak možnosť 

vzniku erózii, ktoré už presahujú kapacitu vegetačnej priehlbne. 

Kľúčovou črtou dizajnu vegetačnej priehlbne je, že priehlbeň možno dobre integrovať do 

charakteru okolitej krajiny. Vegetačná priehlbeň môže často zvýšiť estetickú hodnotu miesta 

výberom vhodnej pôvodnej vegetácie. Priehlbne môžu tiež nenápadne, prirodzene zapadať do 

krajinných čŕt, najmä keď sú pri cestách. 

 

Trávnaté priehlbne 

Trávnaté priehlbne sú v podstate klasické odvodňovacie (kanálové) priekopy, ideálne vo veľmi 

miernom sklone. Trávové priehlbne sú obvykle menej nákladné ako priehlbne s vyššou a 

hustejšou vegetáciou. Poskytujú však omnoho menej možností pre infiltráciu a odstraňovanie 

kontaminantov. Trávnaté priehlbne sa majú používať len na pred úpravu ďalších štrukturálnych 

riešení. Dizajn trávnatých priehlbní je často založený na rýchlosti. Tam kde sa hodia, sú trávnaté 

priehlbne uprednostňované pred záchytnými bazénmi a potrubiami kvôli svojej schopnosti 

redukovať rýchlosť toku cez pozemok. 
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Mokradné priehlbne 

Mokradné priehlbne sú v podstate základné líniové mokraďové jednotky. Ich dizajn často 

obsahuje plytké permanentné jazierka alebo močiarne podmienky, ktoré trvale udržujú 

mokraďovú vegetáciu a tá zase na oplátku značne intenzívne odstraňuje kontaminanty. Vysoká 

hladina spodnej vody alebo slabo odvodnené pôdy sú podmienkou pre mokradné priehlbne. 

Nedostatkom mokradných priehlbní, teda aspoň v obývaných a komerčných oblastiach, je že 

tieto môžu podporovať rozmnožovanie komárov. 

 

Obrázok 54: Mokradné priehlbne 

 

Vsakovacie jamy pre stromy a kríky 
 

Zbieranie dažďovej vody z cestných komunikácií a parkovísk do koreňového systému stromov 

a kríkov predstavuje ďalšiu metódu manažmentu dažďovej vody. Vyhĺbený mulčovací priestor 

okolo stromu či kríka poskytuje plytkú hrádzku pre dažďovú vodu, ktorá vďaka spádovaniu do 

neho steká z komunikácií a parkovísk bez obvodových obrubníkov.  
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Obrázok 55: Vsakovacie jamy pre stromy a kríky 

 

Je dôležité pripomenúť, že vsakovacie (bioretenčné) plochy sa nemajú zamieňať s 

vybudovanými mokraďami alebo rybníkmi, ktoré permanentne udržiavajú vodu. Bioretencie sa 

najlepšie hodia pre plochy s aspoň miernou rýchlosťou infiltrácie (viac ako 0,3cm za hod.). V 

extrémnych situáciách, kedy je priepustnosť menej ako 0,3 cm/hod, je možné aplikovať 

špeciálne varianty vrátane takých, ktoré sú kombinované s prepojením drenážnych systémov 

pod povrchom. Vsakovacie plochy sú často veľmi užitočné pri vylepšených projektoch a môžu 

byť integrované do už vybudovaných pozemkov a plôch. 

Objem retencie vsakovacích plôch je definovaný ako celkový súhrn povrchových a 

podpovrchových objemov, priestorov pod úrovňou bezpečnostného odtoku. Objemy retencie 

sú závislé na konkrétnych podmienkach danej lokality a jej dizajnu. 

Objem bioretencie sa skladá z dvoch zložiek :  

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑣𝑟𝑐ℎ𝑜𝑣𝑒𝑗 𝑎𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙á𝑐𝑖𝑒 

=  𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑛𝑎 𝑣𝑠𝑎𝑘𝑜𝑣𝑎𝑐𝑒𝑗 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑦 [𝑚 ] ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛á 𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑒𝑟𝑛á ℎĺ𝑏𝑘𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦 

 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑝ô𝑑𝑛𝑒𝑗 𝑎𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙á𝑐𝑖𝑒 

=  𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑙ôž𝑘𝑎 [𝑚  ] ∗ ℎĺ𝑏𝑘𝑎 𝑝ô𝑑𝑦 𝑝𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑢 [𝑚] 𝑥 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛č𝑛éℎ𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚𝑢 

 

 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑣𝑠𝑎𝑘𝑜𝑣𝑎𝑐𝑒𝑗 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑦 =  𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑣𝑟𝑐ℎ𝑜𝑣𝑒𝑗 𝑎𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙á𝑐𝑖𝑒 + 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑝ô𝑑𝑛𝑒𝑗 𝑎𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙á𝑐𝑖𝑒 
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Suchá studňa / priesaková jama 
 

Suchá studňa alebo priesaková jama je kombináciou infiltračného systému navrhnutého pre 

prechodnú akumuláciu a infiltráciu dažďového odtoku zo striech a iných spevnených povrchov. 

 

 

Obrázok 56: Technológia kamennej retenčnej nádrže 

 

Suchá studňa, niekedy zvaná aj priesaková jama, je podpovrchové akumulačné zariadenie, ktoré 

prechodne zhromažďuje, uskladňuje a infiltruje dažďovú vodu. Pri zbieraní dažďovej vody zo 

striech sa strešné odkvapové rúry sú priamo napojené na suchú studňu, ktorou môže byť buď 

vyhĺbená jama naplnená štruktúrovaným kamenivom frakcie 3-5 cm uloženej v geotextílii. 

Suché studne vypúšťajú nazhromaždenú dažďovú vodu infiltráciou do okolia.  

Pre potreby prepojenia suchej studne s bezpečnostným prepadom pre udržanie bezpečnostnej 

hladiny môže sa projekčne riešiť prepojenie bezpečnostného prepadu napojením napríklad na 

väčšiu infiltračnú plochu apod., čím sa zabezpečí odvedenie ďalšieho odtoku gravitačne. 

Zachytením odtoku priamo v zdroji môžu suché studne dramaticky redukovať zvýšený objem 

dažďovej vody zo striech budov a spevnených plôch.  

Znížením objemu odtoku dažďovej vody môžu suché studne tiež redukovať aj rýchlosť týchto 

odtokov a zvýšiť kvalitu vody. Tak ako všetky infiltračné metódy, ani suché studne sa nemusia 
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hodiť pre problémové či iné plochy, kde možno očakávať veľké zaťaženie znečisťujúcimi 

látkami alebo sedimentami. Suché priesakové studne odporúčame budovať od určitej 

stanovenej vzdialenosti od budov, minimálne 10 m.  

Objem suchej studne je definovaný ako objem z prítoku.  

Na určenie približného retenčného objemu dažďovej vody môžeme použiť nasledujúcu 

rovnicu:  

 

𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑠𝑢𝑐ℎ𝑒𝑗 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑛𝑒 [𝑚 ] ∗  ℎĺ𝑏𝑘𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑦 𝑣 𝑠𝑢𝑐ℎ𝑒𝑗 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑛𝑖 [𝑚] ∗  40%  

 

(ak je plnená kameňmi). V suchej studni sa voda infiltruje ako cez dno tak aj cez strany (bočne). 
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12.  Priepustné plochy v urbanizovanej krajine 
 

Priepustné /chodníky/spevnené plochy/ s infiltračným lôžkom 
 

Priepustné lôžko pod spevnenou plochou (chodníkom) pozostáva z priepustnej povrchovej 

vrstvy, pod ktorou je kamenné lôžko z rovnomerne vytriedeného a očisteného kameniva frakcie 

od 3 do 5 cm. S objemom vzdušného priestoru najmenej 40%. Priepustný chodník resp. 

spevnená plocha môže byť z priepustného asfaltu, priepustného betónu alebo z častí priepustnej 

plochy. Dažďová voda prechádza cez povrch, je prechodne zadržaná v prázdnych priestoroch 

medzi kameňmi lôžka a potom sa pomaly filtruje do pôdneho substrátu. Kamenné lôžko možno 

konštrukčne zrealizovať pre zachytenie nadbytočného odtoku dažďovej vody tak, aby sa počas 

veľkých prívalov dažďa dali kontrolovať kulminačné prietoky a aby hladina vody nikdy 

nepresiahla úroveň chodníka. Vrstva netkanej filtračnej geotextílie oddeľuje kamenivo od 

pôdneho substrátu so zabránením prieniku nečistôt do lôžka.  

 

Obrázok 57: priepustné chodníky s infiltráciou 
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Priepustné chodníky, spevnené plochy sú veľmi vhodné pre parkovacie plochy, chodníky pre 

chodcov, ihriská, trhoviská, námestíčka, tenisové kurty a iné. Priepustné chodníky možno 

využiť aj pre príjazdové cesty, ak majiteľ objektu potrebuje utlmovať kulmináciu odtoku vody 

z dažďa.  

Riadne postavená a udržiavaná priepustná plocha má dlhú životnosť a existujú zrealizované 

systémy, ktoré majú viac ako dvadsať rokov a naďalej dobre fungujú. Keďže voda prechádza 

povrchovou vrstvou do podpovrchového lôžka, striedanie mrazu s odmäkom nemá tendenciu 

nepriaznivo vplývať na tieto priepustné plochy.  

Najzraniteľnejším miestom priepustných plôch sú konštrukčné chyby, a preto je dôležité 

vykonať konštrukciu takejto priepustnej plochy takým spôsobom, aby sa zabránilo : 

1. Zhutneniu pôdy podložia 

2. Zanedbanie resp. znehodnotenie štruktúry kameňa v podloží, resp. v čase výstavby 

jeho znečistenie  

3. Zanášanie plôch sedimentami  

4. Odvádzanie dažďových vôd znečistených sedimentami (blatom) do priepustného 

povrchu alebo do skonštruovaného lôžka 

Logistika pri výstavbe, konštrukčné metódy a prevencia pred eróziou a následnou 

sedimentáciou je kľúčom k úspešnosti dlhodobej funkčnosti.  

Dážď 

Vegetačná 
prieloha

Pórovitý chodník

Pórovité Agregáty

PRIEPUSTNÉ PÓROVITÉ 
CHODNÍKY SO VSAKOM
DAŽĎOVEJ VODY

 

Obrázok 58: Priepustné pórovité chodníky 
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Obrázok 59: priepustné chodníky 

 

Štúdie spracované vo svete potvrdzujú, že tento systém je veľmi efektívny aj pri znižovaní 

množstva kontaminačných látok, ako je celkové množstvo rozptýlených pevných látok, kovy, 

nafta a mastné oleje. Dobré spracovaný projekt a následná realizácia s vhodnou údržbou s 

podložnými infiltračnými systémami je možné dramaticky znížiť intenzitu odtoku, znovu 

doplniť spodné vody, zlepšiť ich kvalitu.  

V klimatickom pásme do ktorého patrí aj Slovensko majú priepustné plochy menšiu tendenciu 

vytvárať ľad na povrchu vozovky a taktiež si vyžadujú menej pluhovania snehu. Pri konštrukcii 

priepustných plôch nie je možné používať ani piesok ani štrk. Na priepustný asfalt je možné 

používať soľ a na priepustný betón bežné odstraňovače ľadu. Priepustný asfaltový a betónový 

povrch na chodníkoch pre chodcov sa vyznačuje lepšou priľnavosťou za dažďa či v snehových 

podmienkach. 

  



72 
 

Alternatívy  
 

Priepustný živicový/bituménový asfalt 

Pozostávala zo štandardného bituménového asfaltu, z ktorého boli odstránené a zredukované 

jemné súčasti, takže voda sa mohla dostať cez vzniknuté malé prázdne otvory. Stačí jediná 

vrstva priepustného asfaltu o hrúbke 8 -10 cm, ktorý sa položí priamo na podložie 

z priepustného kameniva. 

Keďže priepustný asfalt je vlastne štandardný asfalt so zníženým množstvom jemných častí. 

Najnovšie výskumy umožnili pomocou aditív a vysokokvalitných spojív zlepšovať kvalitu 

priepustného asfaltu. Priepustný asfalt je vhodný pre použitie všade tam, kde je možné použitie 

bežného asfaltu. 

 

Priepustný betón 

Podobne ako priepustný asfalt, aj priepustný betón sa získava podstatným znížením 

počtu/množstva jemných častí v zmesi, aby sa takto vytvorili póry v betóne pre priesak vody. 

V podmienkach Slovenska, by sa mal priepustný betón budovať na podloží z kamenného lôžka 

frakcie 3-5 cm a nikdy by sa nemal dávať priamo na pôdne podložie.  

Zatiaľ čo priepustný asfalt sa veľmi podobá bežnému asfaltu, priepustný betón je na vzhľad 

drsnejší, hrubší ako jeho bežný ekvivalent. Počas kladenia betónu je potrebná starostlivosť, aby 

sa vyhlo povrchu s nepriepustnou vrstvou. Priepustný betón je účinný pre vsak dažďovej vody. 

Jeho uplatnenie je však zložité v regiónoch, kde teploty klesajú pod bod mrazu.  

 

 

Obrázok 60: Priepustný betón 
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Obrázok 61: Systém infiltrácie dažďovej vody pod parkovisko 

 

Polovegetačné tvárnice 

Polovegetačné tvárnice pozostávajú zo vzájomne spojených jednotiek, ktoré obsahujú prázdne 

otvory pre rast trávy a sú vhodné pre dopravné zaťaženie a parkoviská. Polovegetačné tvárnice 

môžu byť z betónu či z umelej hmoty a podložie pod nimi je z kamenného alebo pieskového 

drenážneho systému pre manažment dažďovej vody. 

Polovegetačné tvárnice sú vynikajúce pre prístupové požiarne cesty, parkoviská, príležitostne 

používané parkoviská (ako napríklad pre náboženské alebo športové organizácie). Spevnené 

trávne dlaždice sú vynikajúce aj pre redukciu požadovanej štandardnej šírky chodníkov a 

príjazdových ciest, ktoré musia slúžiť príležitostnému núdzovému prístupu vozidiel. 

Ako umelohmotné, tak aj betónové dielce dobre poslúžia pri manažmente dažďovej vody a 

v doprave. Doterajšia prax uprednostňuje umelohmotné dielce, lebo sa lepšie zakladajú a majú 

dlhšiu životnosť, pretože umelá hmota neabsorbuje vodu. K dispozícii je viac výrobkov 

(napríklad Grasspave, Geoblock, Grassy Pave, Geoweb), pričom výber a ocenenie produktu 

vhodného pre daný projekt má vykonať projektant. 
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Obrázok 62: Ekocisticky.sk 
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13. Podzemné zasiakávacie bloky v intraviláne na dopĺňanie 
podzemných vôd 

V prípadoch, keď v mestskom prostredí nie je možné na niektorých lokalitách zadržať dažďovú 

vodu na otvorených priestranstvách a umožniť jej výpar do ovzdušia, je vhodnou alternatívou 

umiestňovanie dažďových systémov EKODREN. Dažďová voda cez vsakovacie bloky vsiaka 

do pozemia a napĺňa tým zásoby podzemných vôd.  

Možnosti uplatnenia vsakovacích blokov sa týkajú všetkých spevnených plôch – od striech 

rodinných domov, cez parkoviská (kde je potrebné predtým splniť podmienky pre dočistenie 

povrchových vôd od ropných látok), až po veľké priemyselné areály. Vsakovacie bloky sú 

vhodným doplnkom ku zeleným strechám.  

Zadržiavanie dažďovej vody a jej postupné vypúšťanie do podložia je možné vďaka 

patentovaným retenčným blokom DRENBLOK. Bloky sú navrhnuté tak, aby dažďovú vodu 

dočasne akumulovali a postupne ju vrátili späť prírode, vsakovaním do podložia - bez potreby 

jej kanalizovania a následného odtoku z krajiny. 

Dažďové systémy sú ekologické - prispievajú k zadržiavaniu dažďovej vody v krajine, 

ekonomické - prinášajú úspory na poplatkoch za dažďové vody a praktické - možnosť 

zabudovania dažďového systému v zeleni, či pod prejazdnými plochami.  

Retenčné bloky sú výsledkom vývoja v oblasti hospodárenia s dažďovými vodami 

optimalizovaného na potreby stavebníctva. Systém je navrhnutý so zameraním na hospodárne 

vsakovanie/retenciu dažďovej vody. Výhodou je predovšetkým 95% využiteľnosť vytvoreného 

objemu pre zadržiavanie dažďovej vody, či možnosť zabudovávania pod prejazdné spevnené 

plochy. 

Skladaním jednotlivých blokov do uceleného vsakovacieho systému je možné vytvárať 

neobmedzene veľké retenčné objemy pre zadržiavanie a vsakovanie dažďovej vody. Bloky je 

možné ukladať v zeleni - už pri minimálnych zásypoch 0,4 m, ako aj pod prejazdnými plochami 

– už pri zásypoch od 0,7 m (za podmienky dodržania technologického postupu od dodávateľa). 

Voda vstupujúca do vsakovacích blokov prechádza najprv cez filtre, aby bola očistená od 

mechanických nečistôt a aj častí ropných látok (v prípade, že dažďová voda je zbieraná z 

parkoviska).  
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Obrázok 63: DRENBLOK DB60 – retenčný blok na vsakovanie dažďovej vody a pohľad z vnútra 

  



77 
 

14. Nádrže na dažďovú vodu v intraviláne na skladovanie a jej 
neskoršie použitie 

 

Časté klimatické zmeny spôsobujú nevyrovnanosť zrážok. Sú obdobia keď spadne naraz veľké 

množstvo zrážok a potom nasledujú dlhé obdobia bez zrážok. Čím ďalej tým častejšie sa 

vyskytujú prívalové dažde, ktoré sú striedané horúcim počasím a veľkým suchom. Preto je 

dobré mať možnosť vytvoriť si v období, keď je zrážok veľa, zásobu tejto dažďovej vody a 

potom ju využiť počas suchých dní k zálievke. Svoju rolu hrá aj neustále stúpajúca cena pitnej 

vody a snaha o ekologické správanie.  

 

Dažďovú vodu môžeme využívať na zálievku záhrady, ako úžitkovú vodu na umývanie auta, 

podláh atď. Ďalšou možnosťou využitia dažďovej vody je splachovanie toaliet a pranie bielizne.  

Najjednoduchšou je zachytenie vody v nádobe postavenej priamo pod odkvapom. Nejde 

o otvorené sudy, ktoré poskytujú vhodné podmienky pre vývin hmyzu, lebo nádoby sú 

uzatvorené. V hornej časti je otvor na vyústenie odkvapu a v spodnej výpust pre ľahšiu 

manipuláciu.  

Sudy môžu byť vyrobené z dubového dreva alebo plastu. Sú navrhnuté tak, aby odolávali nielen 

horúcim podmienkam v lete, ale aj mrazom v zime. Sudy môžu byť samostatné alebo navzájom 

prepojené, pričom každý sud má samostatný výpust. Takto zachytená a uskladnená dažďová 

voda je pre rastliny veľmi vhodná, keďže sa jedná o mäkkú vodu zbavenú vápnika, fluóru, 

chlóru a iných látok. Zachytávanie dažďovej vody je vhodný spôsob, ako šetriť peniaze 

a zároveň pomáhať životnému prostrediu. Čím viac sa priamo využíva dažďová voda, tým je 

menšia spotreba chlórovanej či inak chemicky upravenej vody, a zároveň jej aj menej zbytočne 

odteká do kanalizácie, kde sa zmiešava s olejmi a inými toxickými látkami z ulíc či ciest. 9  

                                                
9 http://www.prweb.com/releases/2008/07/prweb1066044.htm     
http://www.terracycle.net/press/rain_barrel.htm 
www.flickr.com/photos/whole_foods/3254935825/ 
http://www.pondbizmag.com/resources/pressrelease/pr-1369/http://www.rainbarrelguide.com/ 
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Obrázok 64: Nádrže na dažďovú vodu 

 

Ďalšie spôsoby redukcie odtoku dažďovej vody zo striech sú technicky náročnejšie ale majú aj 

oveľa väčšie možnosti využitia zachytenej vody, no ich realizácia si vyžaduje spoluprácu 

s odborníkmi v danej oblasti. Príkladom je zberná nádrž zakopaná pod úrovňou terénu. 

Predpoklady na využívanie dažďovej vody má každý rodinný dom. Priemernú celoročnú 

potrebu úžitkovej. Úžitková voda z dažďovej vody môže nahradiť až 50% celkovej spotreby 

vody rodinného domu.10 Prefiltrovaná voda sa z nádrže samospádom alebo čerpadlom privádza 

do domu, kde je využitá na splachovanie WC, pranie, či umývanie auta (táto voda má nulovú 

tvrdosť takže nedochádza k tvorbe vodného kameňa).  

 

                                                
10 http://www.fonhit.sk/struktura_str.htm  



79 
 

 
Obrázok 65: Podzemný zásobník na dažďovú vodu11 

 

K zhromažďovaniu a uchovávaniu dažďovej vody je ideálne použiť podzemné nádrže, ktoré 

zabezpečujú stabilnú teplotu vody bez prístupu svetla a tým nedochádza k zhoršeniu kvality 

vody. Akumulačné nádrže sú inštalované do nezámrznej hĺbky, čo umožňuje prakticky 

celoročné využívanie dažďovej vody. 

Základnými prvkami zostavy na využitie dažďovej vody v domácnosti sú akumulačná nádrž a 

domáca vodáreň, ktorá zabezpečuje distribúciu vody zrážkovej a dopúšťanie pitnej vody v 

období bez dažďa. Do nádrže je pomocou zvodov zaústená zrážková voda dopadajúca na 

odvodnené plochy (strecha, chodníky, príjazdová cesta apod.). 

Z týchto plôch môže dochádzať k splavovaniu nečistôt, napríklad lístia či piesku. Pred nádrž sa 

preto predsádza šachta s čistiteľným filtračným košom. Domáca vodáreň by mala byť 

umiestnená do temperovaných priestorov, aby voda v jej nádržke nezamŕzala. V nádrži môžu 

byť inštalované ďalšie prvky podporujúce čistotu vody ako je napr. tvarovka pre ukľudnenie 

prítoku proti víreniu vody atď. Každá nádrž by mala mať tiež bezpečnostný prelev, ktorý môže 

byť vytvorený do vsakovacieho objektu. 

 

                                                
11 http://www.elwa.sk/index.php/Zasobniky-na-vodu/Vyuzitie-dazdovej-vody-v-rodinnych-domoch.html 
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Obrázok 66: Príklady využitia podzemnej nádrže v domácnosti alebo na záhrade 

 

Pri výbere nádrže je veľmi dôležité zvoliť jej správnu veľkosť. Tá sa odvíja od veľkosti 

odvodňovanej plochy a výdatnosti zrážok v danej lokalite. Typ nádrže ďalej závisí od 

geologických podmienkach a tiež od účelu využívania dažďovej vody. 

 

Pre recykláciu dažďovej vody pre potreby domácnosti je nevyhnutné mať sekundárny okruh na 

úžitkovú vodu. Na využívanie dažďovej vody v dome musí byť vnútorný rozvod úžitkovej vody 

oddelený od okruhu vody pitnej. V prípade, že sa voda v dažďovej nádrži minie, je čerpadlom 

zabezpečená dodávka pitnej vody do okruhu s úžitkovou vodou tak, aby bolo vždy čím 

splachovať. 


