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Úvod 

 

Urbanizácia a rozširovanie sídiel do krajiny prináša zásadné zmeny v odtokovom režime.  

Zvýšenie celkových odtečených objemov, zrýchlenie odtokového procesu, zníženie 

prirodzenej infiltrácie, a tým aj zmenšenie možností akumulácie vody a postupného 

vyparovania spôsobuje na jednej strane zvýšenie maximálnych prietokov vo vodných tokoch 

pretekajúcich urbanizovanou krajinou, ale aj preťaženie kanalizačnej siete odvádzajúcej 

zrážkové vody. Na strane druhej čelíme zase opačnému extrému – sucho nepriaznivo vplýva 

na vegetáciu a mikroklímu miest.  Z trávnatých nízkokosených plôch sa stáva prašná 

nefunkčná plocha. 

S postupujúcou urbanizáciou krajiny a zvyšujúcou sa početnosťou extrémnych klimatických 

javov v dôsledku zmeny klímy sa dopady urbanizácie čím ďalej výraznejšie prejavujú a 

negatívne ovplyvňujú kvalitu života obyvateľov sídiel (osobitne miest).  

Riešením je udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou. Je to komplexný prístup k 

odvodňovaniu urbanizovaných území, ktorý na vyššie uvedené problémy reaguje tým, že 

kladie dôraz na zachovanie prirodzeného vodného režimu v urbanizovanom území, čo 

znamená maximalizáciu vsaku a výparu, minimalizáciu povrchového odtoku, ako aj zachyteniu 

zrážkovej vody a jej následné využitie napríklad na zálievku. Základným prostriedkom 

hospodárenia so zrážkovými vodami je modrozelená infraštruktúra, ktorá podporuje adaptáciu 

miest na negatívne dopady zmeny klímy v širšom kontexte ekosystémových služieb. Tam, kde 

samotná modrozelená infraštruktúra nestačí (t. j. na odvádzanie silných a extrémnych zrážok), 

je nutné ju dopĺňať technickými riešeniami (sivou infraštruktúrou vo forme dočasných 

retenčných a detenčných priestorov, núdzových povrchových ciest odtoku). 

Modelové riešenie – Kaskády 
 

Východiskový stav 
 

Riešený priestor Park Kaskády predstavuje vnútroblokový verejný priestor medzi ulicami 

Kresánkova a Hany Meličkovej. Je ohraničený plochou zelene na ulici H. Meličkovej, Bratislava 

I, parc. 1426/453, 1426/725, 1426/726, 1426/727, k. ú. Karlova Ves (805211), obec Bratislava-

Karlova Ves.  

Je to jeden z mála verejných parkových priestorov na sídlisku Dlhé diely. Avšak napriek svojej  
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lokalite tento priestor nevyužíva svoj potenciál dostatočne a je bez prevládajúceho funkčného 

využitia. V rámci vybavenia prvkami malej architektúry sa tu nachádza menšie detské ihrisko 

a pešia komunikácia je lemovaná lavičkami. Priestor sa ďalej využíva v dolnej časti na loptové 

hry. 

Chýba tu viacetážová zeleň (ozdobné kry a byliny), vodný prvok, ktorý by nielen zlepšil 

mikroklímu, ale aj estetické pôsobenie sadovníckeho detailu.  

Na revitalizácii verejného priestranstva Kaskády sa otestoval komplexný prístup ako využiť 

zelenú infraštruktúru na zmiernenie negatívnych dopadov klimatickej zmeny v zmysle 

očakávaných období sucha, letných horúčav a následných výdatných dažďov. Komplexnosť 

riešenia bola daná tým, že bol k dispozícii model odtokových ciest a dynamická simulácia 

rozsahu zaplavovaného územia, hĺbky vody a rýchlosti prúdenia územím. 

Riešená lokalita patrí totiž k najproblematickejším lokalitám na základe zrážkovo-odtokového 

modelu nad 35 cm dažďovej vody pri modelovaných zrážkach 31 mm/30 min (pozri mapku 

č.3). 

Tento priestor síce v lete trpí nedostatkom vlahy, ale zároveň v čase prívalovej zrážky sa v 

najnižších miestach zrážková voda nevhodne akumuluje. Ide o zrážkovú vodu z povrchového 

odtoku z okolitého svahovitého prostredia, ale aj zrážkovú vodu z obytných domov. Výsadba 

stromov je situovaná priamo v trávnatých plochách, ktoré sú veľkú časť roka preschnuté, 

rovnako sa tu dlhodobo nedarí ani vysadeným stromom (pozri fotografiu 1 a 2).  

Okrem toho, horný z obytných domov odvádza svoju zrážkovú vodu do stokovej siete, čo môže 

mať za následok, že jednotná kanalizácia pri stále zvyšujúcich sa intenzívnych prívalových 

zrážkach nemusí mať dostatočnú kapacitu na jej odvedenie.  
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Fotografia 1: Stav pred realizáciou pilotného projektu (autorka: Ing. Zuzana Hudeková, PhD.) 

 

 

Fotografia 2: Stav pred realizáciou pilotného projektu (autorka: Ing.arch. Boris Hochel) 
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Mapka 1, 2, 3: Zrážkovo-odtokový model pre Dlhé diely     (mapka 1) a detail pre riešené územie (mapka 2), 

najviac ohrozené lokality pluviálnymi záplavami a akumuláciou zrážkovej vody (mapka 3 s vyznačením riešeného 

územia parku Kaskády), zdroj: https://www.odolnesidliska.sk/wp-

content/uploads/2019/03/Dlhe_Diely_dazdova_studia_DHI_odovzdanie_marec2019.pdf 
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Popis riešenia 
 

Cieľom navrhnutého riešenia bolo 

• Zachytenie zrážkovej vody z povrchového odtoku a podpora jej vsaku v riešenom 

území cez novovytvorené prvky udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou 

(prielohy, vsakovacie plochy - dažďové záhrady miskovitého tvaru a mokraďové 

záhony) 

• Zlepšenie mikroklímy prostredia cez zvýšenie vlhkosti a zníženie letných horúčav 

(podpora výparu, tienenie vysadenými stromami na ochladenie ovzdušia v lete) 

• Zachytenie zrážkovej vody z priľahlých obytných objektov do podzemných nádrží a jej 

využitie na zálievku vegetácie  

• Zamedzenie lokálnemu zaplaveniu najnižšie položených lokalít v riešenom priestore 

• Obmedzenie vypúšťania zrážkovej vody do jednotnej stokovej siete, čím sa zníži riziko 

jej preťaženia v období intenzívnej zrážkovej činnosti 

• Podpora biodiverzity prostredníctvom výsadby pôvodných druhov stromovej vegetácie, 

krov a vytvorením mokraďných biotopov v husto zastavanej mestskej časti 

• Zvýšenie estetického pôsobenia pomocou výsadby a vytvorenia nových prvkov zelenej 

infraštruktúry  

• Zamedzenie zvýšenej prašnosti z vyschnutých trávnikov, zamedzenie erózie pôdy a 

zachytenie sedimentov vo verejnom priestranstve a i. 
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Vytvorené prvky udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou majú charakter modro-

zelenej infraštruktúry podporujúcej vsak zrážkovej vody z spevnených chodníkov a okolitého 

svahovitého terénu. Zrážková voda je privádzaná gravitačne do vsakovacích plôch - 

dažďových trávnikových záhrad miskovitého tvaru, prielohov a mokraďových záhonov.  

Šedá infraštruktúra bude využitá vo forme 2 podzemných retenčných nádrží, kde je zvedená 

zrážková voda z časti 2 okolitých bytových domov (zo striech a terás). 

 

 

 

Obrázok 1,2: Ukážky spracovanej projektovej dokumentácie (zdroj: autor projektu Vodales s.r.o.) 
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Vizualizácie projektu (autor: Ing.arch. Jozef Frajka) 
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Vyhodnotenie 
 

Udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami - modro-zelená infraštruktúra 

Modro-zelená infraštruktúra je tvorená 2 mokraďovými záhonmi s vodným biotopom 39,71 

m2  a  48 m2, novými vsakovacími plochami - kvitnúce plochy miskovitého tvaru o celkovej 

výmere 34 m2 a  85 m2. 

Bioretenčné mokraďové záhony sú riešené ako samostatné prvky modrozelenej infraštruktúry 

elipsovitého tvaru s výsadbou vhodných rozdielnych rastlín v zóne litorálnej a sublitorálnej. Sú 

umiestnené za podzemnými akumulačnými nádržami (prepad z podzemných nádrží do 

mokraďového záhonu tvorí kanalizačné PVC potrubie s vyústením do mokrade). Litorálna 

zóna plní funkciu podpory biodiverzity a vitality vodného ekosystému. V sublitorálnej  zóne sa 

dočasne akumuluje dažďová voda. Privedenie vody z dvoch zvislých dažďových zvodov cez 

podzemné akumulačné nádrže zabezpečuje ukľudnenie toku a sedimentáciu nečistôt.  

Mokraď poskytuje vhodné podmienky pre rozličné živočíchy a opeľovače aj v čase extrémneho 

sucha a podporuje biodiverzitu. Výpar z rezervoára ochladzuje mestskú okolitú mikroklímu. 

Doba vsakovania bude 12,5 hodín.  

Vsakovacie plochy- dažďové záhrady miskovitého tvaru sú vytvorené ako kvitnúce retenčné 

plochy, ktoré sú vysiate spoločenstvami kvitnúcich lúk. Poskytnú vitálnejší biotop v čase sucha 

a výškovú diferenciu verejného priestranstva. Po daždi sa môžu naplniť zrážkovou vodou a po 

cca 2 dňoch sa vyprázdni vsakom do podložia.  

Bolo vysadených 21 ks stromov a 84 ks krov, ku ktorým je privedená závlaha z podzemných 

nádrží (pozri text ďalej). Na výsadbu boli použité domáce druhy a druhy znášajúce suchá a 

nepriaznivé podmienky mestského prostredia. 

 

Udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami – šedá infraštruktúra 
 

Podzemné akumulačné nádrže 
 

Prívodné kanalizačné potrubia privádzajú dažďovú vodu do 2 podzemných PE akumulačných 

nádrží s objemom 7,5 m3 z dvoch zvislých dažďových zvodov z 2 priľahlých bytových domov. 

V akumulačnej nádrži plochého tvaru sa nachádza filter hrubých plavenín  
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a elektrické ponorné čerpadlo s hladinovým plavákom. Zachytená voda sa používa na závlahu. 

Zavlažovanie vysadených stromov a trávnikov riadi jednotka kvapkovej závlahy do dvoch 

samostatných vetiev kvapkovej závlahy.  

Projekt bol zrealizovaný a stavebné práce boli odovzdané v novembri 2021.  

 

 

Fotodokumentácia z priebehu realizácie stavebných prác  

 

 

Výpočet množstva záchytu zrážkovej vody v riešenom priestore 

Množstvo záchytu zrážkovej vody a jej výpočet sa odvádza od predpokladu, že 100 % vody z 

povrchového odtoku je v riešenom priestore Kaskády priamo zachytených a vsiaknutých v 

tomto priestore.  

Posledný 5 ročný priemer dopadu zrážkových vôd pre Bratislavu je podľa údajov SHMÚ 

0,647800 m3/1m2 za rok. Z toho vyplýva, že celkový objem dopadnutých dažďových vôd na 

riešenú plochu Kaskády, ktorý je na 100 % vsiaknutý na lokalite s plochou 7.826 m2, je za rok 

5.069,68 m3 (pre lepšiu predstavu, za rok je to viac ako objem kocky o veľkosti 17,2 m x 17,2 

m x 17,2 m alebo objem 2 olympijských bazénov).  



13 
 

 Monitorovacia správa bola vypracovaná v rámci projektu „PERFECT - Planning for Environmental Resource eFficiency 
in European Cities and Towns“, ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskej komisie, program Interreg Europe.  

 
 

Okrem toho, ďalšia zrážková voda bude ešte zachytená z terás a striech bytových domov, a 

táto bude následne využitá na zálievku. 

 

 

Ilustračná fotografia: V riešenej lokalite parku Kaskády je ročne zachytených 5.069,68 m3 

dažďovej vody (pre lepšiu predstavu, za rok je to viac ako objem kocky o veľkosti 17,2 m x 

17,2 m x 17,2 m alebo objem 2 olympijských bazénov).  
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Simulácia odtokových pomerov po realizácii projektu  
 

Po realizácii projektu a vykonaní terénnych úprav sa zmenili odtokové pomery v prospech 

záchytu zrážkovej vody prostredníctvom vsakovacích plôch - dažďových záhrad miskovitého 

tvaru vytvorených ako kvitnúce retenčné plochy ako aj prostredníctvom 2 bioretenčných 

mokraďových záhonov.  Všetka voda z povrchového odtoku je v riešenom priestore Kaskády 

priamo zachytená a vsiaknutá v verejnom priestore, čo sme ukázali aj na simulácii nových 

odtokových pomerov (pozri mapku č.3 na str.7) .  

 

 

Mapa č.4: Simulácia nových odtokových pomerov po realizácii projektu  
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Príloha 1: Fotodokumentácia po ukončení realizácie 
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