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Súhrnná technická správa 

 
 
Identifikačné údaje o spracovateľoch PD: 
 
- autor projektu/HIP: Ing. arch. Rút Venge, rut.venge@archreal.sk 
- architektonicko-stavebná časť: Ing. arch. Rút Venge 
- sadové úpravy: Ing. arch. Rút Venge 
 
 

Identifikačné údaje o stavbe: 
 

- názov stavby: Vypracovanie projektovej dokumentácie vo forme realizačného 

jednostupňpového projektu na prvky udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou 

v MČ Bratislava – Karlova Ves 

EXTENZÍVNA VEGETAČNÁ STRECHA 

- lokalita: okres: Bratislava IV, obec: BA-m.č. Karlova Ves, k.ú: Karlova Ves 

- investor: Mestská časť Bratislava – Karlova Ves 

- stupeň projektu: realizácia stavby 

- charakter stavebných prác: novostavba - rekultivácia 

- počet poschodí: jedno 

- za účelom: zadržanie a postupná infiltrácia zrážkovej vody zelenej infraštruktúry ako 

modelové plochy podpory biodiverzity v MČ Bratislava – Karlova Ves 

- predpokladaný termín začatia výstavby:  

- predpokladaný termín ukončenia výstavby:  

- počet užívateľov: bez 

- celková plocha:  607,00 m2  

- riešená plocha: 585,00 m2 

- predpokladané náklady na stavbu: 44.000 EUR 

 

- cieľom: 

novostavby - rekultivácie je zabezpečiť priestor – strechu prístavby miestneho úradu 

v Bratislave, m.č. Karlova Ves ako modelovú vegetačnú (sortiment kvitnúcich 

nektárodajných rastlín) extenzívnu (nepochôdznu) strechu, vrátane regulovaného 

prístupu (len pre techniku a včelára) s funkciou na zadržanie a postupnú infiltráciu 

zrážkovej vody zelenej infraštruktúry s integráciou inovatívnych prvkov, ktoré budú 

zároveň podporovať biodiverzitu ako útočiska pre vhodné živočíšne druhy so 

zabezpečením napájadla pre včely a vtáky v prostredí mesta a využitím existujúcej plochy 

strechy, ktorá vykazuje vhodné podmienky na zabezpečenie uvedeného priaznivými 

klimatickými podmienkami, orientáciou svetových strán (vhodné na umiestnenie včelích 
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úľov), morfológiou terénu, existujúcim materiálom a prítomnou pôvodnou vegetáciou – 

existujúce Sedum v štrkovom lôžku. 

Cieľom bolo zároveň zvýšiť aj estetickú hodnotu riešeného priestoru, nakoľko sa 

pohľadovo nachádza pri schodišti vedúcom na prvé poschodie mestského úradu a tak je 

plne viditeľná pre návštevníkov a zamestnancov úradu. 

 

- bilancie stavby:   

- výmera celkovej riešenej plochy: 607,00 m2 

- riešená plocha objektu: 585,00 m2 

-  ±0,000 = 150,000 m.n.m. (plocha pod rebríkom) 

- pôvodný terén: 153,290 m.n.m., kóta +3,290 m – existujúca plocha štrku 

- upravený terén: 153,315 m.n.m., kóta +3,315 m – výška po dosype a výsadbe 

- kóta najvyššej časti:  

- kóta najnižšej časti:  

- max. výška objektu terasovitých svahov:  

- hladina podzemnej vody:  

- oplotenie: existujúca atika, prístup rebríkom, zabezpečené navrhnutým oplotením  

  na kóte ±0,000 

- dopravné napojenie: bez 

- statická doprava: bez statickej dopravy 

- stavebné objekty: 

SO.01 komplexný návrh 

SO.02 extenzívna vegetačná strecha vrátane regulovaného prístupu 

SO.03 prvky na podporu biodoverzity 

SO.04 sadové úpravy 

   

- IS, na ktoré bude objekt napojený + komunikácie: 

- objekt nie je napojený na žiadne inžinierske siete 

- odvod dažďovej vody z plochy strechy – do existujúcej dažďovej kanalizácie cez strešné 

vpusty + zadržanie a infiltrácia v novej skladbe strešnej pokrývky v hydroakumulačnej 

a drenážnej doske 

- vstup na objekt – z existujúceho prístupového rebríka – navrhnutý regulovaný prístup 

 

Stavenisko a odpady: 

 

- stavenisko bude zriadené na pozemku s parc. č. 285/25, k.ú.: Karlova Ves 

- odpady zo stavby nevzniknú, nakoľko sa využije existujúci pôvodný materiál – štrk na 

dosyp a zvyšné množstvo štrku o objeme 0,037 t sa uskladní pre potreby investora - 

následne použité pre iné stavebné činnosti a terénne úpravy. 

 

 



3 

 

Charakteristika územia stavby: 

 

Lokalita/popis prevádzky: 
 

Objekt umiestnený v zastavanom území obce – intravilán, rovinatý terén, výška 

pôvodného terénu 153,290 m. n. m., prístupný rebríkom. Navrhovaný terén zvýšený o 25 

mm od pôvodného terénu v celej riešenej ploche. Objekt extenzívnej vegetačnej strechy  

nezasahuje do žiadnej inej verejnej a ani vysokej zelene, iných objektov, nenachádza sa 

v chránenom území, nie sú prítomné radónové zóny, nebezpečné látky, resp. vedenie 

vysokého elektrického napätia. Predmetný objekt neohrozuje a ani neobmedzuje 

prevádzku miestneho úradu, nenachádza sa v žiadnom ochrannom pásme, resp. 

v chránenom prírodnom území. 

 

 

Urbanistické, architektonické, stavebno-technické a sadové riešenie stavby: 

             

        Urbanistické riešenie: 

 

- objekt extenzívnej vegetačnej strechy je umiestnený na streche prístavby Miestneho 

úradu BA-m.č. Karlova Ves, v lokalite existujúcej zástavby bytovými domami, prístupný 

z existujúceho prístupového rebríka. Navrhovaný objekt rešpektuje hranice riešenej 

plochy atikou, dané regulatívy územia, vzťahy k okolitej zástavbe, orientáciu k svetovým 

stranám, geologické, morfologické a klimatické podmienky územia.  

 

       Architektonické riešenie: 

 

- navrhnutá extenzívna vegetačná strecha je účinným prostriedkom v rámci udržateľného 

hospodárenia so zrážkovými vodami, má zároveň chladiaci efekt a podporuje 

biodiverzitu. Tento efekt navrhnutej extenzívnej vegetačnej strechy je daný hlavne 

odparovaním vody, tieniacim efektom vegetácie, schopnosťou odrážať slnečné žiarenie, 

spotrebou energie na proces fotosyntézy a i. Vegetačné strechy ovplyvňujú zadržiavanie 

zrážok viacerými spôsobmi. Porovnanie „klasickej“ strechy s vegetačnou, nielenže 

poukazuje na značné celkové zníženie odtoku vody, ale aj rozdiely v jej distribúcii, kedy 

pri intenzívnej zrážkovej činnosti je odtok z vegetačnej strechy posunutý až ku koncu 

samotného „dažďa“.  Zvýšenie rôznorodosti povrchov (napr. tufové skaly), rastlinné 

koberce, výsev kvitnúcej lúky a výsadba trvaliek rovnako napomôže lepšiemu záchytu 

zrážkovej vody, 

- objekt extenzívnej vegetačnej strechy bol navrhnutý a riešený ako jeden celok, 

pozostávajúci z troch častí: 

a) pôvodná strecha s existujúcim štrkovým zásypom o ploche 168,00 m2 = plocha 

s existujúcimi zariadeniami vzduchotechniky a klimatizácie pre objekt miestneho 
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úradu, vedenia a káble opatrené prvkami na udržanie biodiverzity – drevené dlhé 

konáre, pne o výške 300-600 mm, okruhliaky, lomový kameň, perforované tehly – 

voľne kladené, existujúca pôvodná vegetácia Sedum ostáva zachovaná, v druhej časti 

umiestnené včelie úle 600 x 600 mm (2 x 5 úľov) na drevené palety o rozmeroch 70 x 

70 cm, voľne kladené na štrkový zásyp,  

b) plocha s pokrývkou predpestovaného koberca SEDUM o ploche 292,00 m2 = plocha 

s existujúcimi svetlíkmi strechy miestneho úradu a s prvkami vzduchotechniky 

a klimatizácie, predpestované koberce doplnené o 2 štrkové plochy o r = 690 mm, 

doplnené o dve napájadlá pre vtákov a včely z mrazuvzdornej glazovanej keramiky, 

priemeru do 400 mm, 

c) plocha s výsevom lúčnych kvetov a výsadbou trvaliek o ploche 125,00 m2, 

plocha a) a b) je opticky predelená voľne kladenými tufovými kameňmi o dĺžke 10,00 a 

11,00 mm, ktoré zároveň slúžia aj ako prvky na podporu biodiverzity. 

Celá plocha zároveň opticky pôsobí ako mierna gradácia terénu od pôvodnej plochy – 

štrk, cez koberec SEDUM – nízka vegetácia až po vysadené trvalky a vysiate lúčne kvety 

– vyššia vegetácia, smerom od okien – výhľadu objektu miestneho úradu. Plocha je 

riešená v pôdoryse dynamicky – krivkami, potláčajúc strohé tvary zariadení na streche 

i samotného pôdorysu. Použité sú výlučne prírodné materiály. 

 

Stavebno-technické riešenie: 

 

- konštrukčný systém: pôvodná ŽB stropná doska o h = 400 mm, hydroizolácia, štrkový 

zásyp – lôžko o h = 90 mm, 

- plocha a) – na pôvodný štrkový zásyp - dosyp štrku o výške 25 mm (rez C-C´, výkres AS-

07), 

- plocha b) – odobratie štrkového zásypu, kladenie ochrannej textílie 300g/m2, 

hydroizolačnej a drenážnej dosky o h = 25 mm, filtračnej textílie 200g/m2, Bratislavského 

strešného substrátu extenzív o h = 70 mm a predpestovaného koberca SEDUM o h = 20 

mm, celková výška skladby = 115,00 mm (rez A-A ´, výkr. AS-07), 

- plocha c) - odobratie štrkového zásypu, kladenie ochrannej textílie 300g/m2, 

hydroizolačnej a drenážnej dosky o h = 25 mm, filtračnej textílie 200g/m2 a 

Bratislavského strešného substrátu extenzív o h = 90 mm, celková výška skladby = 115,00 

mm (rez B-B ´, výkr. AS-07), 

- konštrukcia oplotenia prístupového rebríka na plochu a) navrhnutá ako zváraná 

konštrukcia z tyčovej ocele, ukotvená do obvodových múrov miestneho úradu a do 

podlahy, opatrená 2 x pántami a dverné krídlo opatrené zámkom na bicykle s 4-m. 

kódom, regulovaný prístup pre techniku VZT a klimatizácie na streche a pre včelára (výkr. 

AS-09) 
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Sadové riešenie: 

 

Plocha a) pôvodná strecha s existujúcim štrkovým zásypom 

 

- v niektorých častiach plochy spontánne vyrástla suchomilná vegetácia - napr. Sedum 

album, prvky biodiverzity budú v tejto časti napomáhať záchytu zrážkovej vody (mŕtve 

drevo, porézne tehly a kamene), 

- táto časť je oddelená od plochy b) s rozchodníkmi - koberec SEDUM pomocou tufových 

kameňov, ktoré z geologického hľadiska patria do pomerne náročnej skupiny hornín, 

pretože ich typ závisí od lokality, kde sa vyskytujú. Tufy sú sedimenty, ktoré vznikli počas 

erupčnej činnosti (z popola vyvrhnutého z hlbín zeme počas erupcie, kde sa zároveň 

popol zmiešal s povrchovými horninami, ale aj kusmi dreva alebo rastlín). To dáva tufom 

veľkú premenlivosť, sú rôznofarebné a často obsahujú aj efektné kryštály či skameneliny. 

Tufy sú relatívne mäkké a ich prednosťou je vysoká poréznosť a nasiakavosť. Vďaka 

otvorom a priehlbeninám vo svojej štruktúre ľahko prijímajú vodu  a samotná hornina ju 

dokáže absorbovať (a to bez rozpadu). Zrážková voda sa z tohto dôvodu odparí veľmi 

pomaly a je dlho využiteľná pre vysadenú vegetáciu.  

- na tufové kamene je navrhnutá výsadba skalniček, ktoré farebnosťou svojho kvitnutia 

prispejú k výraznému estetickému pôsobeniu, osobitne v jarných mesiacoch: 

Alyssum saxatile (žlté kvety), Saxifraga arendsii (ružové kvety),  Arabis caucasica (biele 

kvety),  Dianthus microlepis, resp.deltoides (ružové kvety) 

 

 

 
 

Foto 1: Časť riešenej strechy so spontánnou vegetáciou –  plocha a) - Sedum v štrkovom 

lôžku 
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Plocha b) s pokrývkou predpestovaného koberca SEDUM 

 

- táto plocha je vytvorená pomocou predpestovaných skalničkových kobercov SEDUM 

(Sedum mix blanket), na upravený strešný substrát (extenzívny) je položený skalničkový 

koberec a takto sa docieli okamžitý estetický efekt a plné pokrytie substrátu vegetáciou.   

Požiadavka na strešný substrát: 

- požadované minerálne zloženie substrátu – láva, tehlová/škridlová drť, kompost, Ph: 6,5 

– 8,5 (8,2), substrát nesmie obsahovať: keramzit a jeho náhrady, rašelinu, kompost vo 

väčšej miere ako 8%, škváru a odpad z tepelných elektrární a spaľovní a ornicu 

v akomkoľvek množstve. Výsadbu bude potrebné 14 dní zalievať aby sa rastliny  

zakorenili. 

 

 
 

Foto 2: Ilustračná foto – skalničkový koberec (zdroj: internet) 

 

 

Plocha c) s výsevom lúčnych kvetov a výsadbou trvaliek 

 

- na ploche použitý výsev zmesi kvitnúcej lúky a následná dosadba suchomilných 

a nektárodajných trvaliek, suchovzdornosť a postupné kvitnutie navrhnutej zmesi 

a trvaliek by mala zabezpečiť vysoký estetický efekt počas celého roka, 

- navrhnutá zmes pre kvetinovú lúku do sucha na výsev lúčnych kvetov má bohaté druhové 

zloženie, obsahuje 59 rastlinných druhov, ako sú klinčeky, ľan, devätorník, materinu 

dúšku a iné (pozri podrobnosti ďalej). V kombináciami s nízkymi trávami (kostravy, 

tomka) a vysadenými trvalkami bude svojou výškou a farebnosťou vhodne dopĺňať časť 

vytvorenú skalničkovým kobercom (Sedum mix blanket) 
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- zloženie druhov v navrhnutej zmesi na výsev: 

 
trávy 70%:  

- Psinček obyčajný (Agrostis capillaris) 3%, Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 5%, 

Kostrava žliabkovitá (Festuca rupicola) 6%, Kostrava červená trsnatá (Festuca rubra 

commutata) 10%, Kostrava červená dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra) 13%, Kostrava 

červená výbežkatá (Festuca rubra trichophylla) 10%, Kostrava drsnolistá (Festuca 

trachyphylla) 13%, Smilek štíhly (Koeleria macrantha) 0,5%, Smilek ihlancovitý (Koeleria 

pyramidata) 0,5%, Bojínek /Timotejka hľuznatá (Phleum bertolonii) 1%, Lipnica 

úzkolistá (Poa angustifolia)  3%, Lipnica lúčna (Poa pratensis) 5%, 

 

byliny 28,3%:  

- Repík lekársky (Agrimonia eupatoria) 0,8%, Repík vonný (Agrimonia procera) 1%, 

Rebríček obyčajný  (Achillea millefolium) 0,2%, Ruman farbiarsky (Anthemis tinctoria) 

1,6%, Hviezdnica (Aster amellus) 0,1%, Šedivka šedivá (Berteroa incana) 0,3%, Kmín 

korenný (Carum carvi) 0,3%, Chrpa modrá (Centaurea cyanus) 0,5%, Centaurea jacea 

(Chrpa luční) 0,3%, Mrkva pravá (Daucus carota) 0,1%, Klinček kartuziánsky (Dianthus 

carthusianorum) 2,7%, Klinček kropenatý (Dianthus deltoides) 2,3%, Svízel bielz (Galium 

album) 0,9%, Svízel syrišťový (Galium verum) 0,7%, Devätorník velkokvetý 

(Helianthemum grandiflorum) 0,6%, Trezalka skvrnitá (Hypericum maculatum) 0,4%, 

Trezalka bodkovaná (Hypericum perforatum) 0,5%, Yzop lekársky (Hyssopus officinalis) 

0,7%, Lavandula officinalis 0,1%, Máchelka jesenná (Leontodon autumnalis) 0,6%, 

Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 2,5%, ľan vytrvalý (Linum perenne) 0,4%, 

kukučka vencová (Lychnis coronaria) 0,4%, Smolnička obecná (Lychnis viscaria) 0,9%, Slez 

lesný (Malva sylvestris) 0,5%, Jablčník obyčajný  (Marrubium vulgare) 0,7%, Harmanček 

pravý (Matricaria chamomilla) 0,1%, Dobromysl obyčajná (Origanum vulgare) 1%, Mak 

vlčí (Papaver rhoeas) 0,2%, Skoroceľ prostrední (Plantago media) 0,2%, Nátržník 

strieborný (Potentilla argentea) 1,1%, Nátržník priamy (Potentilla recta) 0,8%, 

Černohlávok obyčajný  (Prunella vulgaris) 0,5%, Rimbaba chochličnatá (Pyrethrum 

corymbosum) 0,5%, Šalvia lékarska (Salvia officinalis) 1%, Šalvia lúčna (Salvia pratensis) 

0,5%, Šalvia praslenitá (Salvia verticillata) 0,5%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,6%, 

Silenka (Silene nutans) 0,1%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 0,4%, Čistec priamy 

(Stachys recta) 0,2%, Materina dúška (Thymus pulegioides) 0,2%, Rozrazil ožankový 

(Veronica teucrium) 0,3%, 

 

ďateloviny 1,6%:  

- Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,7%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus) 0,7%, 

lucerna ďatelinová (Medicago lupulina) 0,2%, 

 

letničky 0,1%:  

- Gypsomilka metlinatá (Gypsophilla paniculata) 0,1% 
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- výsadba trvaliek: 

 

- pri návrhu druhov trvaliek sa zohľadňovali osobitne kritériá a suchovzdornosť, farebnosť 

a ozdobnosť (kvitnutie, olistenie) ako aj nektárodajnosť.  Výška trvaliek pri výsadbe je 10-

15 cm, spon výsadby je závislý od veľkosti trvaliek (od 3 – 5 ks/m2), výkres AS-08: 

  

 

Ozn.:  Druh:  

 

Počet: 

R01 Veronica incana 
30 

R02 Echinops 
10 

R03 Stipa Kavyľ perovitý ´ANGEL HAIR´ 
50 

R04 Sedum maximum Purple Emperor 
20 

R05 Sedum spectabile "Carl" 
30 

R06 Sedum spectabile "Star Dust" 
30 

R07  Sedum telephium 'Munstead Dark Red' 
30 

R08 Lavanda angustifolia 
50 

R09 Santolina chamaecyparissus 
30 

R10 Thymus serpyllum 
50 

R11 Dianthus carthusianorum 
50 

 

- postup prác:  

 
- po zarovnaní a príprave strešného substrátu  sa vyseje  zmes semien kvitnúcej lúky, 

osivo sa seje ručne, pokiaľ možno, tak rovnomerne, pri zachovaní výsevu cca 8-10 (a 

viac) g/m2. Nakoľko semená potrebujú dostatočné množstvo svetla, vysievajú sa na 

zrovnaný povrch a aby sa dostali len niekoľko milimetrov do zeme sa “zaseká” za 

pomoci hrablí, následne je potrebné vysiatu plochu zavalcovať, resp. inak mierne 

zhutniť. Po vysiatí kvitnúcej lúky sa vyhĺbia jamky pre trvalky do cca 0,01 m3. Do 

pripravených jamiek sa vysadia trvalky a následne sa plocha jemne zavlaží 

 

- údržba: 
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- kvôli zabezpečeniu dobrej klíčivosti je potrebné, aby pôda bola dostatočne vlhká. To 

znamená, že je potrebné, v závislosti od zrážok, zabezpečiť zálievku prvých 4 až 6 

týždňov. Rovnako je potrebné pri údržbe, cca 2x ročne,  odstrániť buriny a plevel. 

 

 

Vypracoval: Ing. arch. Rút Venge 

             Bratislava, 06/2018 

 


