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Riešený priestor - Súčasná situácia 
 

 

 

 

Park Kaskády je v súčasnosti jeden z mála verejných parkových priestorov na sídlisku 

Dlhé Diely. Riešený priestor je ohraničený plochou zelene, sprístupnenie priestoru 

verejnosti na krátkodobú rekreáciu je možný z ul. H. Meličkovej, Bratislava I, parc. 

1426/453, 1426/725, 426/726, 1426/727 k.ú. Karlova Ves (805211), obec Bratislava-

Karlova Ves. 

 

V súčasnosti sa tu nachádza menšie detské ihrisko.  Pešia komunikácia je lemovaná 

lavičkami.  Napriek svojej lokalite, tento priestor nevyužíva svoj potenciál a je bez 

prevládajúceho funkčného využitia.  Chýba tu viac etážová zeleň (ozdobné kry 



a byliny), ktorá by priniesla do priestoru viac farebnosti, ako aj prípadne iné prvky malej 

architektúry a pod., ktoré by zvýšili atraktivitu prostredia. Výsadba stromov je 

realizovaná priamo v trávnatých plochách, ktoré sú veľkú časť roka preschnuté.    

Navyše,  táto lokalita patrí k najproblematickejším lokalitám na základe zrážkovo-

odtokového modelu nad 35 cm dažďovej vody pri modelovaných zrážkach 31 mm / 30 

min. - žltá šípka zobrazuje riešený priestor v rámci mapy zrážkovo-odtokového 

modelu, ako aj detail územia (DHI,2019) 

 

 



 

Cieľ návrhu: 
Návrh by mal riešiť revitalizáciu existujúcej zelene a vybudovanie prírode blízkych 

riešení a prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami.  

Cieľom návrhu v spracovanej  projektovej dokumentácie je navrhnúť  kombináciu 

riešení, ako pojednať zrážkovú vodu v danej lokalite udržateľným spôsobom a zároveň 

pozitívne zlepšiť mikroklímu, podporiť biodiverzitu  a vytvoriť edukatívny priestor pre 

deti. Modelovo by sa mala odskúšať kombinácia riešení, ako pojednať zrážkovú vodu 

v území.  Jedná sa o: 

• Zrážkovú vodu – z povrchového odtoku, tak ako dokladuje zrážkovo odtokový 

model, kde sa hromadí v najnižších bodoch. 

• Zrážkovú vodu z 2 bytových domov, pričom z bytového domu A je zrážková 

voda odkanalizovaná, z druhého riešená do podzemného vsaku. 

Predbežný návrh 
Pri terénnej obhliadke ako aj pri komunikácii so správkyňou stavebných objektov 

sa predbežne navrhli nasledovné riešenia:  

 





 

1. Vsakovacia depresia č. 1 - 

Mokraďové spoločenstvo 

s odlišnou hĺbkou a bohatou 

vlhkomilnou vegetáciou (3 

hĺbkové stupne)  na vodu 

z povrchového odtoku a z 

dvoch zvodov z bytového 

domu A. 

2. Vsakovacia depresia č. 2 

(zatrávnená) na vodu 

z povrchového odtoku a z 

jedného zvodu - prepad z 

prvého vsaku a z retenčnej 

nádrže. 

3. Retenčná podzemná nádrž 

z objektu bytového domu 

(voda sa bude využívať na polievanie s prepadom do vsakovacej depresie č. 2, 

resp. počas mimovegetačného obdobia bude vedená do vsaku do nižšie 

položenej priľahlej zelene. 

4. Terénna modelácia - násyp zo zeminy z odkopov zabraňujúci rýchlemu odtoku 

vody z povrchového odtoku s vytvorením pešej komunikácie. Do plochy so 

stromami smerom k existujúcej pešej komunikácii je možné viesť zrážkovú vodu 

z na zimu odstavenej retenčnej nádoby. V priestore novovytvorenej pešej 

komunikácie v hornej časti je možné vytvoriť aj pripadnú „plošinku – vyhliadkový 

bod na riešenú lokalitu. Smerom k bytovému objektu sa terénnou modeláciou 

zníži terén v smere od budovy. 

5. Edukačný priestor pre deti – „Hráme sa s vodou“ - zvedenie viacerých zvodov 

do menšej podzemnej nádrže na ktorú by bola napojená pumpa – ako súčasť 

ihriska s tematikou vody.  

6. Vsakovací priestor č.3 (zaštrkovaná plocha)- pre vodu z povrchového odtoku a 

z detského ihriska. 



 

Rámcový výpočet množstva zrážkovej vody 
 

Zrážková voda z bytového domu A je odvedená za pomoci 7 zvodov, a to z plochy 

1475 m2, čiže jeden zvod z plochy 210 m2. V letnom obdobím naprší na 100 m2 okolo 

6 m3 čiže za mesiac cez jeden zvod pretečie 2,1 x 6m3 dažďovej vody ( 12,6 m3).  

Retenčná podzemná nádrž na polievanie, kde by boli zvedené 3 zrážkové zvody 
z bytového domu by mala mať objem cca 30 m3 . 

 

Jednotlivé navrhnuté riešenia je možné realizovať ako čiastkové projekty 
postupne - v závislosti od dostupných finančných zdrojov.  

 

Príloha - ilustračné foto  
 

Zdroj: http://www.2030palette.org/constructed-wetland/ 

https://www.archdaily.com/446025/qunli-stormwater-wetland-park-turenscape, 

https://uk.thegreencity.eu/best_practices/sponge-park-west-gorton-manchester/ 
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