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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 

VEGETAČNÁ STENA 

- 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: svah 

- za účelom: zadržanie zrážkovej vody zelenej infraštruktúry s postupnou infiltráciou 

a vytvorenie vegetačnej steny na existujúcom múre v MČ Bratislava – Karlova Ves, 

Veternicová ul. 

- predpokladaný termín začatia výstavby:  

- predpokladaný termín ukončenia výstavby:  

- počet užívateľov: obyvatelia mestskej časti Karlova Ves 

- celková plocha:  680,550 m2  

- riešená plocha: 505,55 m2 

- predpokladané náklady na stavbu: 17.000 EUR 

 

- cieľom: 

          

novostavby - rekultivácie je vytvorenie modelových prvkov na hospodárenie so 

zrážkovou vodou (vsaky, rigol), ktorá v svahovitom teréne odteká na cestnú komunikáciu 

a do dažďovej kanalizácie a zároveň vytvorenie vegetačných stien – múrov, ktoré 

oddeľujú riešenú plochu – súčasnú zelenú plochu s existujúcou vegetáciou a plochou 

statickej dopravy – parkoviska nad svahom i pod svahom a vytvorením lúky, čím sa 

zároveň prispeje k zvýšeniu estetickej kvality prostredia v mestskom type bývania 

(bytové domy – sídlisko) pre obyvateľov Veternicovej ulice v BA. 
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- bilancie stavby:   

- výmera celkovej riešenej plochy: 680,550 m2 

- riešená plocha objektu: 505,55 m2 

-  ±0,000 = 253,000 m.n.m. (plocha parkoviska nad svahom) 

- pôvodný terén: 249,000 m.n.m., kóta -4,000 m – Veternicová ulica (cez kótu -1,700 

m až po -0,800 m) 

- upravený terén:  

- kóta najvyššej časti: -4,000 m 

- kóta najnižšej časti: -0,800 m 

- max. výška objektu terasovitých svahov: 4,000 m 

- hladina podzemnej vody:  

- oplotenie: bez 

- dopravné napojenie: Veternicová ulica, Bratislava – parc. č. 3651/70 

- statická doprava: existujúca, v dotyku s riešenou plochou (nad svahom, pod  

   svahom) 

- stavebné objekty: 

SO.01 komplexný návrh 

SO.02 vegetačná stena a sadové úpravy 

SO.03 prvky na zadržanie dažďovej vody 

   

- IS, na ktoré bude objekt napojený + komunikácie: 

- objekt nie je napojený na žiadne inžinierske siete 

- odvod dažďovej vody z plochy svahu – do existujúcej dažďovej kanalizácie v cestnej 

komunikácii + zadržanie a infiltrácia dažďovej vody v nových plochách vsakov 

a odvodňovacieho rigolu 

- vstup na objekt – z existujúcej verejnej cestnej komunikácie, parc. č. 3651/70 

 

Stavenisko a odpady: 

 

- stavenisko bude zriadené na pozemku s parc. č. 3651/269, k.ú.: Karlova Ves 

- podľa Vyhlášky č. 365/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

z 1. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov je stanovené množstvo 

odpadu zo stavby nasledovne:  

 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy 

z kontaminovaných miest – odpady umiestnené na parcele investora a likvidované 

dodávateľmi v súlade s STN o likvidácii odpadov nasledovne: 

 

 

17 05 ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO   
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           A MATETIÁL Z BAGROVÍSK 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 (O) – 28,105 m3 

 

respektíve uskladnené pre potreby investora - následne použité pre iné stavebné činnosti 

a terénne úpravy. 

 

 

Charakteristika územia stavby: 

 

Lokalita/popis prevádzky: 
 

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

pôvodného terénu 249,000 m. n. m. – Veternicová ulica – päta schodiska. Navrhovaný 

terén vo výškovom rozdiele 3,200 m riešenej plochy. Objekt vegetačnej steny a riešenej 

plochy (vsaky, rigol, lúka) 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 priľahlej cestnej komunikácie, nenachádza sa 

v žiadnom ochrannom pásme, resp. v chránenom prírodnom území. 

 

 

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

             

        Urbanistické riešenie: 

 

- riešené územie (vegetačné steny, vsaky, rigol, lúka) je umiestnené v  BA-m.č. Karlova Ves, 

Veternicová ul., v lokalite existujúcej zástavby bytovými domami, prístupný z existujúcej 

cestnej komunikácie. Navrhovaný objekt rešpektuje hranice riešenej plochy, dané 

regulatívy územia, vzťahy k okolitej zástavbe, orientáciu k svetovým stranám, geologické, 

morfologické a klimatické podmienky územia.  

 

       Architektonické riešenie: 

 

- navrhnuté riešenie využíva existujúcu vegetáciu a terénnu modeláciu k umelo 

vytvoreným plytkým depresiám - vsakom, do ktorých steká zrážková voda z okolitého 

svahovitého terénu.  Priestor na svahu medzi depresiami – vsakmi, je opatrený umelo 

vytvoreným vsakovacím zberným rigolom a zrážková voda je odvedená do ďalšieho vsaku 

v riešenej ploche. Celkovo sú navrhnuté 3 vsakovacie terénne modelácie, kde je 

navrhnutá sadovnícka úprava za pomoci vegetácie. Vybrané druhy vegetácie znášajú 

podmienky dočasného zamokrenia, pri návrhu sa využíva udržateľné hospodárenie so 

zrážkovou vodou za pomoci zelene, jej funkcia je hlavne v záchyte zrážkovej vody (listy, 
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stonky) ešte „na zemi“ a následným vsakom do pôdy. Za pomoci evapotranspirácie 

(vyparovanie vody povrchom rastliny a dýchanie) rastliny čerpajú vodu prostredníctvom 

koreňov zo zeme. vegetácia vďaka svojej koreňovej sústave napomáha infiltrácii 

zrážkovej vody až do spodnejších vrstiev pôdy. Vsaky sú z hľadiska architektúry 

navrhnuté ako pokračovanie vodorovnej plochy medzipodiest priľahlého schodiska 

s rovnobežným tvarom oporoného múru nad svahom, rigol (spájajúci vsaky) sa tiahne 

tak isto rovnobežne s oporným múrom a prechádza priamo do tretieho pozdĺžneho 

vsaku, pozdĺž rigola, z jeho spodnej časti, sú umiestnené solitéry skalkového kameňa pre 

spevnenie výkopu – ryhy rigola s prechodom do plochy opatrenej skalkovými kameňmi, 

čím sa spevní časť svahu, kde je viditeľná stopa mohutného stekania dažďovej vody popri 

múriku pod svahom a zatápaní cestnej komunikácie vodou a blatom, zároveň je plocha 

vhodná ako prvok na podporu biodiverzity a prípadnému rozvoju naviatej samopnúcej 

vegetácie, 

- popínavé rastliny (viacročné, samopnúce), súvislo pokrývajúce oporné múry listovou 

plochou, rovnako zadržiavajú zrážkovú vodu, ako aj za pomoci koreňovej sústavy ju 

odčerpávajú z okolitej pôdy. Vrstva listov v horúcich letných dňoch rovnako zabraňuje 

prehriatiu a následne sálavému teplu steny a tým popínavá vertikálna zeleň prispieva 

k zlepšeniu a ozdraveniu mikroklímy v sídlach. Vytvárajú „zelenú stenu“ a dopĺňajú 

priestor o prvok farebne ladiaci s riešenou plochou, vytláčajú umelý materiál – betón 

z prostredia a to múriku po celej dĺžke riešenej plochy (nad svahom) a zároveň aj na 

doplnenom múriku z debniacich betónových tvárnic pod svahom (vytvorené parkovacie 

státia s úmyslom zabráneniu stekania zrážkovej vody zo svahu), 

- výsadba pôdopokryvnej vegetácie, predovšetkým pod existujúcou vysokou zeleňou – 

listnaté stromy a na plochách medzi jednotlivými vsakmi rieši farebnú paletu 

v dynamických krivkách a narúša dlhé pozdĺžne línie opornéhu múru nad svahom 

a múriku pod svahom, 

- výsev kvitnúcej lúky v jednej z riešených časti rovnako napomôže lepšiemu záchytu 

zrážkovej vody, doplní riešenú plochu o vyššiu vegetáciu v časti pešieho prechodu od 

cestnej komunikácie k obytným domom – prirodzene vytvorená pešia línia (bez dlažby), 

ktorá je doplnená o pieskovcovú dlažbu – vytvorenie chodníka v pôvodnej pešej línii, 

- návrhom sa sleduje nielen, aby zrážková voda ostala v mestskej krajine, aby sa tak 

zamedzilo ďalšiemu vysúšaniu územia, ale zároveň aby sa aj zmiernilo prípadné 

zatopenie cestnej komunikácie po búrkach či inej extrémnej zrážkovej činnosti. Naviac, 

opatrenia majú aj estetický účinok a podporujú biodiverzitu v krajine. Rešpektuje dané 

územie, tvar územia, existujúcu zeleň a vegetáciu – využíva existujúci stav na vytvorenie 

nového, avšak nutného prirodzeného prvku v parteri mesta na jeho kultiváciu.  

 

 

Stavebno-technické riešenie: 

 

- konštrukčný systém: pôvodný svah o prevýšení 3,200 m po dĺžke celej riešenej plochy 
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- vsaky – výkop zeminy, kladenie geotextílie 300g/m2, štrku fr. 16-32 mm o h = 400 mm, 

opätovné kladenie geotextílie 300g/m2, substrátu zmes o h = 250 mm, zasypanie 

štrkovým mulčom fr. 0-8 mm o h = 10 mm, celková výška skladby = 660,00 mm  (rez V-

V´, výkres AS-08), 

- rigol – výkop ryhy o 300/300 mm na dĺžku 29,300 m (rez R-R´, výkres AS-09), 

- konštrukcia pripevnenia kokosových rohoží a jutoviny do svahu kolíkmi 4ks/m2, 

- dlažba z kameňa – pieskovec o priemere 100 – 400 mm, hr. 50-80 mm, kladenie do sucha 

na terén v pôvodnej „vyšlapanej“ línii, 

- kamene – voľne ložené na ploche  + kladenie solitérov pozdĺž rigolu v jeho spodnej časti 

na sucho do terénu 

 

Sadové riešenie: 

 

- riešená plocha sa najprv pokosí, následne obrobí kultivátorovaním a hrabaním, po 

výkopoch a hĺbení jamôk sa  plošné nerovnosti upravia, pred pokládkou jutoviny 

a kokosovej rohože sa dané plochy spevnia mačinovaním 

 

Lúka - výsev: 

- na ploche použitý výsev zmesi kvitnúcej lúky, suchovzdornosť a postupné kvitnutie 

navrhnutej zmesi 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) bude svojou výškou a farebnosťou vhodne dopĺňať danú plochu, po výseve 

plochu zavalcovať, resp. jemne udupať a zaliať 

 

- 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 



6 

 

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% 

 

 

Vsaky - výsadba: 

 

- 3 záhony s funkciou zadržania a postupnej infiltrácie zrážkovej vody sú navrhnuté ako 

depresné miesto hlboké 660 mm pod úroveň terénu. Substrát použitý na výsadbu: zmes 

piesku, hliny a rašeliny v kombinácii – 50 dielov piesku: 30 dielov kompostu: 20 rašeliny, 

po výsadbe sa celá plocha zamulčuje štrkom 100 mm a zaleje, 

- výber rastlín musí spĺňať požiadavky znášať dočasné zamokrenie, výsadba v spone 

v závislosti od veľkosti navrhnutého rastlinného sortimentu a v súlade s výsadbovým 

plánom (výkr. č. AS-11): 
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Rastlinná 
špecifikácia Počet 

Aster dumosus 20 

Hemerocallis spp 10 

Sedum spectabile 

‘Autumn Joy’) 40 

Liatris spicata 10 

Monarda didyma 10 

Rudbeckia hirta 20 

Echinacea 20 

Lythrum salicaria  20 

Iris sibirica 10 

Polygonum bistorta 10 
Lysimachia 
nummularia 50 

 

 

 

- (R17) Rudbekia žiarivá (Rudbeckia hirta) 

 

veľmi vďačná trvalka, tvoriaca veľké zlatožlté kvety 

s čiernym stredom, kvitne v júli až v októbri, jej 

kvety sú vhodné na rez, ie je náročná na pôdne 

podmienky, dorastá do výšky približne 600-700 mm 

 

 

 

 

 

 

- (R18) Echinacea purpurová 

                                                           

obľubuje polotieň a dostatok   vlahy 
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- (R19) Lythrum salicaria (Vrbica vŕbolistá) 

 

pôvodne je rozšírená od Britských ostrovov až po 

juhovýchodnú Áziu a Strednú Indiu, umiestnenie - 

jazierka a okraje vodných plôch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- (R20)  Iris sibirica (Kosatec sibírsky)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- (R21)  Polygonum bistorta (Rdesno) 
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- (R22)  Lysimachia nummularia (Čerkáč peniažtekový) 

 

vytvára nízke porasty, je vhodný do tieňa alebo 

k jazierkam, veľmi rýchlo pokryje aj veľké plochy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôdopokryvné trvalky – výsadba: 

 

- pri návrhu pôdopokryvných druhov trvaliek sa zohľadňovali osobitne kritériá 

a suchovzdornosť, farebnosť a ozdobnosť (kvitnutie, olistenie) ako aj nektárodajnosť, či 

lákavé plody jahody mesačnej (Fragaria vesca "Semperflorens").  Spon výsadby je 

v závislosti od veľkosti trvaliek (od 5 – 6 ks/m2) v súlade s výsadbovým plánom (výkres č. 

AS-10). Z dôvodu zamedzenia zosuvu pôdy sa trvalky sadia do jutoviny a do kokosovej 

rohože, ktoré sú vhodné na svahy rôznych sklonov (upevnenie kolíkmi 4 ks/m2), po 

výsadbe zaliať 

 

Por.číslo 
Rastlinná 

špecifikácia 
Počet 

R6 Vinca minor 300 

R6 
Vinca minor 

"Ralph 

Schubert" 

100 

R7 
Vinca major 

"Variegata" 
200 

R8 Ajuga reptans 250 

R9 
Ajuga reptans 

"Purple" 
150 

R10 
Fragaria vesca 

"Semperflorens" 
600 

 

 

 

Vegetačné steny (múriky) – výsadba: 

 

osadenie vegetačných múrikov je navrhnuté v  spone každých 190 mm nasledovným 

rastlinným materiálom: 
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Por.číslo 
Rastlinná 

špecifikácia 
Počet 

R2 
Parthenocissus 
tricuspidata 

250 

R3 

 
Hedera helix Glacier 100 

R4 

Hedera helix 
´Sulphur Heart´  100 

R5 
Hedera helix Glacier 
"Thorndale" 

150 

 

 
   Údržba: 

 

- kvôli zabezpečenia dobrej klíčivosti je potrebné, aby pôda po výseve kvitnúcej lúky 

bola dostatočne vlhká. To znamená, že je potrebné v závislosti od zrážok zabezpečiť 

zálievku prvých 4 až 6 týždňov, 

- zálievku je potrebné zabezpečiť v závislosti od zrážok aj pre ostatnú výsadbu 

(pôdokryvné trvalky, vsakovacie záhony, popínavé rastliny), 

- je potrebné pri údržbe v prvom roku min 4 x ročne  zasakovacie záhony odpleveliť 

a všetku vzrastlú plevel  po vyklíčení v ostatných plochách mechanicky odstrániť   

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. arch. Rút Venge 

             Bratislava, 06/2018 
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- 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: svah 

- za účelom: zadržanie zrážkovej vody zelenej infraštruktúry s postupnou infiltráciou 

a vytvorenie vegetačnej steny na existujúcom múre v MČ Bratislava – Karlova Ves, 

Veternicová ul. 

- predpokladaný termín začatia výstavby:  

- predpokladaný termín ukončenia výstavby:  

- počet užívateľov: obyvatelia mestskej časti Karlova Ves 

- celková plocha:  680,550 m2  

- riešená plocha: 505,55 m2 

- predpokladané náklady na stavbu: 17.000 EUR 

 

- cieľom: 

          

novostavby - rekultivácie je vytvorenie modelových prvkov na hospodárenie so 

zrážkovou vodou (vsaky, rigol), ktorá v svahovitom teréne odteká na cestnú komunikáciu 

a do dažďovej kanalizácie a zároveň vytvorenie vegetačných stien – múrov, ktoré 

oddeľujú riešenú plochu – súčasnú zelenú plochu s existujúcou vegetáciou a plochou 

statickej dopravy – parkoviska nad svahom i pod svahom a vytvorením lúky, čím sa 

zároveň prispeje k zvýšeniu estetickej kvality prostredia v mestskom type bývania 

(bytové domy – sídlisko) pre obyvateľov Veternicovej ulice v BA. 
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- bilancie stavby:   

- výmera celkovej riešenej plochy: 680,550 m2 

- riešená plocha objektu: 505,55 m2 

-  ±0,000 = 253,000 m.n.m. (plocha parkoviska nad svahom) 

- pôvodný terén: 249,000 m.n.m., kóta -4,000 m – Veternicová ulica (cez kótu -1,700 

m až po -0,800 m) 

- upravený terén:  

- kóta najvyššej časti: -4,000 m 

- kóta najnižšej časti: -0,800 m 

- max. výška objektu terasovitých svahov: 4,000 m 

- hladina podzemnej vody:  

- oplotenie: bez 

- dopravné napojenie: Veternicová ulica, Bratislava – parc. č. 3651/70 

- statická doprava: existujúca, v dotyku s riešenou plochou (nad svahom, pod  

   svahom) 

- stavebné objekty: 

SO.01 komplexný návrh 

SO.02 vegetačná stena a sadové úpravy 

SO.03 prvky na zadržanie dažďovej vody 

   

- IS, na ktoré bude objekt napojený + komunikácie: 

- objekt nie je napojený na žiadne inžinierske siete 

- odvod dažďovej vody z plochy svahu – do existujúcej dažďovej kanalizácie v cestnej 

komunikácii + zadržanie a infiltrácia dažďovej vody v nových plochách vsakov 

a odvodňovacieho rigolu 

- vstup na objekt – z existujúcej verejnej cestnej komunikácie, parc. č. 3651/70 

 

Stavenisko a odpady: 

 

- stavenisko bude zriadené na pozemku s parc. č. 3651/269, k.ú.: Karlova Ves 

- podľa Vyhlášky č. 365/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

z 1. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov je stanovené množstvo 

odpadu zo stavby nasledovne:  

 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy 

z kontaminovaných miest – odpady umiestnené na parcele investora a likvidované 

dodávateľmi v súlade s STN o likvidácii odpadov nasledovne: 

 

 

17 05 ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO   
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           A MATETIÁL Z BAGROVÍSK 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 (O) – 28,105 m3 

 

respektíve uskladnené pre potreby investora - následne použité pre iné stavebné činnosti 

a terénne úpravy. 

 

 

Charakteristika územia stavby: 

 

Lokalita/popis prevádzky: 
 

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

pôvodného terénu 249,000 m. n. m. – Veternicová ulica – päta schodiska. Navrhovaný 

terén vo výškovom rozdiele 3,200 m riešenej plochy. Objekt vegetačnej steny a riešenej 

plochy (vsaky, rigol, lúka) 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 priľahlej cestnej komunikácie, nenachádza sa 

v žiadnom ochrannom pásme, resp. v chránenom prírodnom území. 

 

 

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

             

        Urbanistické riešenie: 

 

- riešené územie (vegetačné steny, vsaky, rigol, lúka) je umiestnené v  BA-m.č. Karlova Ves, 

Veternicová ul., v lokalite existujúcej zástavby bytovými domami, prístupný z existujúcej 

cestnej komunikácie. Navrhovaný objekt rešpektuje hranice riešenej plochy, dané 

regulatívy územia, vzťahy k okolitej zástavbe, orientáciu k svetovým stranám, geologické, 

morfologické a klimatické podmienky územia.  

 

       Architektonické riešenie: 

 

- navrhnuté riešenie využíva existujúcu vegetáciu a terénnu modeláciu k umelo 

vytvoreným plytkým depresiám - vsakom, do ktorých steká zrážková voda z okolitého 

svahovitého terénu.  Priestor na svahu medzi depresiami – vsakmi, je opatrený umelo 

vytvoreným vsakovacím zberným rigolom a zrážková voda je odvedená do ďalšieho vsaku 

v riešenej ploche. Celkovo sú navrhnuté 3 vsakovacie terénne modelácie, kde je 

navrhnutá sadovnícka úprava za pomoci vegetácie. Vybrané druhy vegetácie znášajú 

podmienky dočasného zamokrenia, pri návrhu sa využíva udržateľné hospodárenie so 

zrážkovou vodou za pomoci zelene, jej funkcia je hlavne v záchyte zrážkovej vody (listy, 
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stonky) ešte „na zemi“ a následným vsakom do pôdy. Za pomoci evapotranspirácie 

(vyparovanie vody povrchom rastliny a dýchanie) rastliny čerpajú vodu prostredníctvom 

koreňov zo zeme. vegetácia vďaka svojej koreňovej sústave napomáha infiltrácii 

zrážkovej vody až do spodnejších vrstiev pôdy. Vsaky sú z hľadiska architektúry 

navrhnuté ako pokračovanie vodorovnej plochy medzipodiest priľahlého schodiska 

s rovnobežným tvarom oporoného múru nad svahom, rigol (spájajúci vsaky) sa tiahne 

tak isto rovnobežne s oporným múrom a prechádza priamo do tretieho pozdĺžneho 

vsaku, pozdĺž rigola, z jeho spodnej časti, sú umiestnené solitéry skalkového kameňa pre 

spevnenie výkopu – ryhy rigola s prechodom do plochy opatrenej skalkovými kameňmi, 

čím sa spevní časť svahu, kde je viditeľná stopa mohutného stekania dažďovej vody popri 

múriku pod svahom a zatápaní cestnej komunikácie vodou a blatom, zároveň je plocha 

vhodná ako prvok na podporu biodiverzity a prípadnému rozvoju naviatej samopnúcej 

vegetácie, 

- popínavé rastliny (viacročné, samopnúce), súvislo pokrývajúce oporné múry listovou 

plochou, rovnako zadržiavajú zrážkovú vodu, ako aj za pomoci koreňovej sústavy ju 

odčerpávajú z okolitej pôdy. Vrstva listov v horúcich letných dňoch rovnako zabraňuje 

prehriatiu a následne sálavému teplu steny a tým popínavá vertikálna zeleň prispieva 

k zlepšeniu a ozdraveniu mikroklímy v sídlach. Vytvárajú „zelenú stenu“ a dopĺňajú 

priestor o prvok farebne ladiaci s riešenou plochou, vytláčajú umelý materiál – betón 

z prostredia a to múriku po celej dĺžke riešenej plochy (nad svahom) a zároveň aj na 

doplnenom múriku z debniacich betónových tvárnic pod svahom (vytvorené parkovacie 

státia s úmyslom zabráneniu stekania zrážkovej vody zo svahu), 

- výsadba pôdopokryvnej vegetácie, predovšetkým pod existujúcou vysokou zeleňou – 

listnaté stromy a na plochách medzi jednotlivými vsakmi rieši farebnú paletu 

v dynamických krivkách a narúša dlhé pozdĺžne línie opornéhu múru nad svahom 

a múriku pod svahom, 

- výsev kvitnúcej lúky v jednej z riešených časti rovnako napomôže lepšiemu záchytu 

zrážkovej vody, doplní riešenú plochu o vyššiu vegetáciu v časti pešieho prechodu od 

cestnej komunikácie k obytným domom – prirodzene vytvorená pešia línia (bez dlažby), 

ktorá je doplnená o pieskovcovú dlažbu – vytvorenie chodníka v pôvodnej pešej línii, 

- návrhom sa sleduje nielen, aby zrážková voda ostala v mestskej krajine, aby sa tak 

zamedzilo ďalšiemu vysúšaniu územia, ale zároveň aby sa aj zmiernilo prípadné 

zatopenie cestnej komunikácie po búrkach či inej extrémnej zrážkovej činnosti. Naviac, 

opatrenia majú aj estetický účinok a podporujú biodiverzitu v krajine. Rešpektuje dané 

územie, tvar územia, existujúcu zeleň a vegetáciu – využíva existujúci stav na vytvorenie 

nového, avšak nutného prirodzeného prvku v parteri mesta na jeho kultiváciu.  

 

 

Stavebno-technické riešenie: 

 

- konštrukčný systém: pôvodný svah o prevýšení 3,200 m po dĺžke celej riešenej plochy 
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- vsaky – výkop zeminy, kladenie geotextílie 300g/m2, štrku fr. 16-32 mm o h = 400 mm, 

opätovné kladenie geotextílie 300g/m2, substrátu zmes o h = 250 mm, zasypanie 

štrkovým mulčom fr. 0-8 mm o h = 10 mm, celková výška skladby = 660,00 mm  (rez V-

V´, výkres AS-08), 

- rigol – výkop ryhy o 300/300 mm na dĺžku 29,300 m (rez R-R´, výkres AS-09), 

- konštrukcia pripevnenia kokosových rohoží a jutoviny do svahu kolíkmi 4ks/m2, 

- dlažba z kameňa – pieskovec o priemere 100 – 400 mm, hr. 50-80 mm, kladenie do sucha 

na terén v pôvodnej „vyšlapanej“ línii, 

- kamene – voľne ložené na ploche  + kladenie solitérov pozdĺž rigolu v jeho spodnej časti 

na sucho do terénu 

 

Sadové riešenie: 

 

- riešená plocha sa najprv pokosí, následne obrobí kultivátorovaním a hrabaním, po 

výkopoch a hĺbení jamôk sa  plošné nerovnosti upravia, pred pokládkou jutoviny 

a kokosovej rohože sa dané plochy spevnia mačinovaním 

 

Lúka - výsev: 

- na ploche použitý výsev zmesi kvitnúcej lúky, suchovzdornosť a postupné kvitnutie 

navrhnutej zmesi 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) bude svojou výškou a farebnosťou vhodne dopĺňať danú plochu, po výseve 

plochu zavalcovať, resp. jemne udupať a zaliať 

 

- 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 
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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% 

 

 

Vsaky - výsadba: 

 

- 3 záhony s funkciou zadržania a postupnej infiltrácie zrážkovej vody sú navrhnuté ako 

depresné miesto hlboké 660 mm pod úroveň terénu. Substrát použitý na výsadbu: zmes 

piesku, hliny a rašeliny v kombinácii – 50 dielov piesku: 30 dielov kompostu: 20 rašeliny, 

po výsadbe sa celá plocha zamulčuje štrkom 100 mm a zaleje, 

- výber rastlín musí spĺňať požiadavky znášať dočasné zamokrenie, výsadba v spone 

v závislosti od veľkosti navrhnutého rastlinného sortimentu a v súlade s výsadbovým 

plánom (výkr. č. AS-11): 
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Rastlinná 
špecifikácia Počet 

Aster dumosus 20 

Hemerocallis spp 10 

Sedum spectabile 

‘Autumn Joy’) 40 

Liatris spicata 10 

Monarda didyma 10 

Rudbeckia hirta 20 

Echinacea 20 

Lythrum salicaria  20 

Iris sibirica 10 

Polygonum bistorta 10 
Lysimachia 
nummularia 50 

 

 

 

- (R17) Rudbekia žiarivá (Rudbeckia hirta) 

 

veľmi vďačná trvalka, tvoriaca veľké zlatožlté kvety 

s čiernym stredom, kvitne v júli až v októbri, jej 

kvety sú vhodné na rez, ie je náročná na pôdne 

podmienky, dorastá do výšky približne 600-700 mm 

 

 

 

 

 

 

- (R18) Echinacea purpurová 

                                                           

obľubuje polotieň a dostatok   vlahy 
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- (R19) Lythrum salicaria (Vrbica vŕbolistá) 

 

pôvodne je rozšírená od Britských ostrovov až po 

juhovýchodnú Áziu a Strednú Indiu, umiestnenie - 

jazierka a okraje vodných plôch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- (R20)  Iris sibirica (Kosatec sibírsky)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- (R21)  Polygonum bistorta (Rdesno) 
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- (R22)  Lysimachia nummularia (Čerkáč peniažtekový) 

 

vytvára nízke porasty, je vhodný do tieňa alebo 

k jazierkam, veľmi rýchlo pokryje aj veľké plochy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôdopokryvné trvalky – výsadba: 

 

- pri návrhu pôdopokryvných druhov trvaliek sa zohľadňovali osobitne kritériá 

a suchovzdornosť, farebnosť a ozdobnosť (kvitnutie, olistenie) ako aj nektárodajnosť, či 

lákavé plody jahody mesačnej (Fragaria vesca "Semperflorens").  Spon výsadby je 

v závislosti od veľkosti trvaliek (od 5 – 6 ks/m2) v súlade s výsadbovým plánom (výkres č. 

AS-10). Z dôvodu zamedzenia zosuvu pôdy sa trvalky sadia do jutoviny a do kokosovej 

rohože, ktoré sú vhodné na svahy rôznych sklonov (upevnenie kolíkmi 4 ks/m2), po 

výsadbe zaliať 

 

Por.číslo 
Rastlinná 

špecifikácia 
Počet 

R6 Vinca minor 300 

R6 
Vinca minor 

"Ralph 

Schubert" 

100 

R7 
Vinca major 

"Variegata" 
200 

R8 Ajuga reptans 250 

R9 
Ajuga reptans 

"Purple" 
150 

R10 
Fragaria vesca 

"Semperflorens" 
600 

 

 

 

Vegetačné steny (múriky) – výsadba: 

 

osadenie vegetačných múrikov je navrhnuté v  spone každých 190 mm nasledovným 

rastlinným materiálom: 
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Por.číslo 
Rastlinná 

špecifikácia 
Počet 

R2 
Parthenocissus 
tricuspidata 

250 

R3 

 
Hedera helix Glacier 100 

R4 

Hedera helix 
´Sulphur Heart´  100 

R5 
Hedera helix Glacier 
"Thorndale" 

150 

 

 
   Údržba: 

 

- kvôli zabezpečenia dobrej klíčivosti je potrebné, aby pôda po výseve kvitnúcej lúky 

bola dostatočne vlhká. To znamená, že je potrebné v závislosti od zrážok zabezpečiť 

zálievku prvých 4 až 6 týždňov, 

- zálievku je potrebné zabezpečiť v závislosti od zrážok aj pre ostatnú výsadbu 

(pôdokryvné trvalky, vsakovacie záhony, popínavé rastliny), 

- je potrebné pri údržbe v prvom roku min 4 x ročne  zasakovacie záhony odpleveliť 

a všetku vzrastlú plevel  po vyklíčení v ostatných plochách mechanicky odstrániť   

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. arch. Rút Venge 

             Bratislava, 06/2018 
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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 

VEGETAČNÁ STENA 

- 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: svah 

- za účelom: zadržanie zrážkovej vody zelenej infraštruktúry s postupnou infiltráciou 

a vytvorenie vegetačnej steny na existujúcom múre v MČ Bratislava – Karlova Ves, 

Veternicová ul. 

- predpokladaný termín začatia výstavby:  

- predpokladaný termín ukončenia výstavby:  

- počet užívateľov: obyvatelia mestskej časti Karlova Ves 

- celková plocha:  680,550 m2  

- riešená plocha: 505,55 m2 

- predpokladané náklady na stavbu: 17.000 EUR 

 

- cieľom: 

          

novostavby - rekultivácie je vytvorenie modelových prvkov na hospodárenie so 

zrážkovou vodou (vsaky, rigol), ktorá v svahovitom teréne odteká na cestnú komunikáciu 

a do dažďovej kanalizácie a zároveň vytvorenie vegetačných stien – múrov, ktoré 

oddeľujú riešenú plochu – súčasnú zelenú plochu s existujúcou vegetáciou a plochou 

statickej dopravy – parkoviska nad svahom i pod svahom a vytvorením lúky, čím sa 

zároveň prispeje k zvýšeniu estetickej kvality prostredia v mestskom type bývania 

(bytové domy – sídlisko) pre obyvateľov Veternicovej ulice v BA. 
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- bilancie stavby:   

- výmera celkovej riešenej plochy: 680,550 m2 

- riešená plocha objektu: 505,55 m2 

-  ±0,000 = 253,000 m.n.m. (plocha parkoviska nad svahom) 

- pôvodný terén: 249,000 m.n.m., kóta -4,000 m – Veternicová ulica (cez kótu -1,700 

m až po -0,800 m) 

- upravený terén:  

- kóta najvyššej časti: -4,000 m 

- kóta najnižšej časti: -0,800 m 

- max. výška objektu terasovitých svahov: 4,000 m 

- hladina podzemnej vody:  

- oplotenie: bez 

- dopravné napojenie: Veternicová ulica, Bratislava – parc. č. 3651/70 

- statická doprava: existujúca, v dotyku s riešenou plochou (nad svahom, pod  

   svahom) 

- stavebné objekty: 

SO.01 komplexný návrh 

SO.02 vegetačná stena a sadové úpravy 

SO.03 prvky na zadržanie dažďovej vody 

   

- IS, na ktoré bude objekt napojený + komunikácie: 

- objekt nie je napojený na žiadne inžinierske siete 

- odvod dažďovej vody z plochy svahu – do existujúcej dažďovej kanalizácie v cestnej 

komunikácii + zadržanie a infiltrácia dažďovej vody v nových plochách vsakov 

a odvodňovacieho rigolu 

- vstup na objekt – z existujúcej verejnej cestnej komunikácie, parc. č. 3651/70 

 

Stavenisko a odpady: 

 

- stavenisko bude zriadené na pozemku s parc. č. 3651/269, k.ú.: Karlova Ves 

- podľa Vyhlášky č. 365/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

z 1. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov je stanovené množstvo 

odpadu zo stavby nasledovne:  

 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy 

z kontaminovaných miest – odpady umiestnené na parcele investora a likvidované 

dodávateľmi v súlade s STN o likvidácii odpadov nasledovne: 

 

 

17 05 ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO   
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           A MATETIÁL Z BAGROVÍSK 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 (O) – 28,105 m3 

 

respektíve uskladnené pre potreby investora - následne použité pre iné stavebné činnosti 

a terénne úpravy. 

 

 

Charakteristika územia stavby: 

 

Lokalita/popis prevádzky: 
 

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

pôvodného terénu 249,000 m. n. m. – Veternicová ulica – päta schodiska. Navrhovaný 

terén vo výškovom rozdiele 3,200 m riešenej plochy. Objekt vegetačnej steny a riešenej 

plochy (vsaky, rigol, lúka) 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 priľahlej cestnej komunikácie, nenachádza sa 

v žiadnom ochrannom pásme, resp. v chránenom prírodnom území. 

 

 

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

             

        Urbanistické riešenie: 

 

- riešené územie (vegetačné steny, vsaky, rigol, lúka) je umiestnené v  BA-m.č. Karlova Ves, 

Veternicová ul., v lokalite existujúcej zástavby bytovými domami, prístupný z existujúcej 

cestnej komunikácie. Navrhovaný objekt rešpektuje hranice riešenej plochy, dané 

regulatívy územia, vzťahy k okolitej zástavbe, orientáciu k svetovým stranám, geologické, 

morfologické a klimatické podmienky územia.  

 

       Architektonické riešenie: 

 

- navrhnuté riešenie využíva existujúcu vegetáciu a terénnu modeláciu k umelo 

vytvoreným plytkým depresiám - vsakom, do ktorých steká zrážková voda z okolitého 

svahovitého terénu.  Priestor na svahu medzi depresiami – vsakmi, je opatrený umelo 

vytvoreným vsakovacím zberným rigolom a zrážková voda je odvedená do ďalšieho vsaku 

v riešenej ploche. Celkovo sú navrhnuté 3 vsakovacie terénne modelácie, kde je 

navrhnutá sadovnícka úprava za pomoci vegetácie. Vybrané druhy vegetácie znášajú 

podmienky dočasného zamokrenia, pri návrhu sa využíva udržateľné hospodárenie so 

zrážkovou vodou za pomoci zelene, jej funkcia je hlavne v záchyte zrážkovej vody (listy, 
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stonky) ešte „na zemi“ a následným vsakom do pôdy. Za pomoci evapotranspirácie 

(vyparovanie vody povrchom rastliny a dýchanie) rastliny čerpajú vodu prostredníctvom 

koreňov zo zeme. vegetácia vďaka svojej koreňovej sústave napomáha infiltrácii 

zrážkovej vody až do spodnejších vrstiev pôdy. Vsaky sú z hľadiska architektúry 

navrhnuté ako pokračovanie vodorovnej plochy medzipodiest priľahlého schodiska 

s rovnobežným tvarom oporoného múru nad svahom, rigol (spájajúci vsaky) sa tiahne 

tak isto rovnobežne s oporným múrom a prechádza priamo do tretieho pozdĺžneho 

vsaku, pozdĺž rigola, z jeho spodnej časti, sú umiestnené solitéry skalkového kameňa pre 

spevnenie výkopu – ryhy rigola s prechodom do plochy opatrenej skalkovými kameňmi, 

čím sa spevní časť svahu, kde je viditeľná stopa mohutného stekania dažďovej vody popri 

múriku pod svahom a zatápaní cestnej komunikácie vodou a blatom, zároveň je plocha 

vhodná ako prvok na podporu biodiverzity a prípadnému rozvoju naviatej samopnúcej 

vegetácie, 

- popínavé rastliny (viacročné, samopnúce), súvislo pokrývajúce oporné múry listovou 

plochou, rovnako zadržiavajú zrážkovú vodu, ako aj za pomoci koreňovej sústavy ju 

odčerpávajú z okolitej pôdy. Vrstva listov v horúcich letných dňoch rovnako zabraňuje 

prehriatiu a následne sálavému teplu steny a tým popínavá vertikálna zeleň prispieva 

k zlepšeniu a ozdraveniu mikroklímy v sídlach. Vytvárajú „zelenú stenu“ a dopĺňajú 

priestor o prvok farebne ladiaci s riešenou plochou, vytláčajú umelý materiál – betón 

z prostredia a to múriku po celej dĺžke riešenej plochy (nad svahom) a zároveň aj na 

doplnenom múriku z debniacich betónových tvárnic pod svahom (vytvorené parkovacie 

státia s úmyslom zabráneniu stekania zrážkovej vody zo svahu), 

- výsadba pôdopokryvnej vegetácie, predovšetkým pod existujúcou vysokou zeleňou – 

listnaté stromy a na plochách medzi jednotlivými vsakmi rieši farebnú paletu 

v dynamických krivkách a narúša dlhé pozdĺžne línie opornéhu múru nad svahom 

a múriku pod svahom, 

- výsev kvitnúcej lúky v jednej z riešených časti rovnako napomôže lepšiemu záchytu 

zrážkovej vody, doplní riešenú plochu o vyššiu vegetáciu v časti pešieho prechodu od 

cestnej komunikácie k obytným domom – prirodzene vytvorená pešia línia (bez dlažby), 

ktorá je doplnená o pieskovcovú dlažbu – vytvorenie chodníka v pôvodnej pešej línii, 

- návrhom sa sleduje nielen, aby zrážková voda ostala v mestskej krajine, aby sa tak 

zamedzilo ďalšiemu vysúšaniu územia, ale zároveň aby sa aj zmiernilo prípadné 

zatopenie cestnej komunikácie po búrkach či inej extrémnej zrážkovej činnosti. Naviac, 

opatrenia majú aj estetický účinok a podporujú biodiverzitu v krajine. Rešpektuje dané 

územie, tvar územia, existujúcu zeleň a vegetáciu – využíva existujúci stav na vytvorenie 

nového, avšak nutného prirodzeného prvku v parteri mesta na jeho kultiváciu.  

 

 

Stavebno-technické riešenie: 

 

- konštrukčný systém: pôvodný svah o prevýšení 3,200 m po dĺžke celej riešenej plochy 
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- vsaky – výkop zeminy, kladenie geotextílie 300g/m2, štrku fr. 16-32 mm o h = 400 mm, 

opätovné kladenie geotextílie 300g/m2, substrátu zmes o h = 250 mm, zasypanie 

štrkovým mulčom fr. 0-8 mm o h = 10 mm, celková výška skladby = 660,00 mm  (rez V-

V´, výkres AS-08), 

- rigol – výkop ryhy o 300/300 mm na dĺžku 29,300 m (rez R-R´, výkres AS-09), 

- konštrukcia pripevnenia kokosových rohoží a jutoviny do svahu kolíkmi 4ks/m2, 

- dlažba z kameňa – pieskovec o priemere 100 – 400 mm, hr. 50-80 mm, kladenie do sucha 

na terén v pôvodnej „vyšlapanej“ línii, 

- kamene – voľne ložené na ploche  + kladenie solitérov pozdĺž rigolu v jeho spodnej časti 

na sucho do terénu 

 

Sadové riešenie: 

 

- riešená plocha sa najprv pokosí, následne obrobí kultivátorovaním a hrabaním, po 

výkopoch a hĺbení jamôk sa  plošné nerovnosti upravia, pred pokládkou jutoviny 

a kokosovej rohože sa dané plochy spevnia mačinovaním 

 

Lúka - výsev: 

- na ploche použitý výsev zmesi kvitnúcej lúky, suchovzdornosť a postupné kvitnutie 

navrhnutej zmesi 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) bude svojou výškou a farebnosťou vhodne dopĺňať danú plochu, po výseve 

plochu zavalcovať, resp. jemne udupať a zaliať 

 

- 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 
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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% 

 

 

Vsaky - výsadba: 

 

- 3 záhony s funkciou zadržania a postupnej infiltrácie zrážkovej vody sú navrhnuté ako 

depresné miesto hlboké 660 mm pod úroveň terénu. Substrát použitý na výsadbu: zmes 

piesku, hliny a rašeliny v kombinácii – 50 dielov piesku: 30 dielov kompostu: 20 rašeliny, 

po výsadbe sa celá plocha zamulčuje štrkom 100 mm a zaleje, 

- výber rastlín musí spĺňať požiadavky znášať dočasné zamokrenie, výsadba v spone 

v závislosti od veľkosti navrhnutého rastlinného sortimentu a v súlade s výsadbovým 

plánom (výkr. č. AS-11): 
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Rastlinná 
špecifikácia Počet 

Aster dumosus 20 

Hemerocallis spp 10 

Sedum spectabile 

‘Autumn Joy’) 40 

Liatris spicata 10 

Monarda didyma 10 

Rudbeckia hirta 20 

Echinacea 20 

Lythrum salicaria  20 

Iris sibirica 10 

Polygonum bistorta 10 
Lysimachia 
nummularia 50 

 

 

 

- (R17) Rudbekia žiarivá (Rudbeckia hirta) 

 

veľmi vďačná trvalka, tvoriaca veľké zlatožlté kvety 

s čiernym stredom, kvitne v júli až v októbri, jej 

kvety sú vhodné na rez, ie je náročná na pôdne 

podmienky, dorastá do výšky približne 600-700 mm 

 

 

 

 

 

 

- (R18) Echinacea purpurová 

                                                           

obľubuje polotieň a dostatok   vlahy 
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- (R19) Lythrum salicaria (Vrbica vŕbolistá) 

 

pôvodne je rozšírená od Britských ostrovov až po 

juhovýchodnú Áziu a Strednú Indiu, umiestnenie - 

jazierka a okraje vodných plôch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- (R20)  Iris sibirica (Kosatec sibírsky)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- (R21)  Polygonum bistorta (Rdesno) 
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- (R22)  Lysimachia nummularia (Čerkáč peniažtekový) 

 

vytvára nízke porasty, je vhodný do tieňa alebo 

k jazierkam, veľmi rýchlo pokryje aj veľké plochy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôdopokryvné trvalky – výsadba: 

 

- pri návrhu pôdopokryvných druhov trvaliek sa zohľadňovali osobitne kritériá 

a suchovzdornosť, farebnosť a ozdobnosť (kvitnutie, olistenie) ako aj nektárodajnosť, či 

lákavé plody jahody mesačnej (Fragaria vesca "Semperflorens").  Spon výsadby je 

v závislosti od veľkosti trvaliek (od 5 – 6 ks/m2) v súlade s výsadbovým plánom (výkres č. 

AS-10). Z dôvodu zamedzenia zosuvu pôdy sa trvalky sadia do jutoviny a do kokosovej 

rohože, ktoré sú vhodné na svahy rôznych sklonov (upevnenie kolíkmi 4 ks/m2), po 

výsadbe zaliať 

 

Por.číslo 
Rastlinná 

špecifikácia 
Počet 

R6 Vinca minor 300 

R6 
Vinca minor 

"Ralph 

Schubert" 

100 

R7 
Vinca major 

"Variegata" 
200 

R8 Ajuga reptans 250 

R9 
Ajuga reptans 

"Purple" 
150 

R10 
Fragaria vesca 

"Semperflorens" 
600 

 

 

 

Vegetačné steny (múriky) – výsadba: 

 

osadenie vegetačných múrikov je navrhnuté v  spone každých 190 mm nasledovným 

rastlinným materiálom: 
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Por.číslo 
Rastlinná 

špecifikácia 
Počet 

R2 
Parthenocissus 
tricuspidata 

250 

R3 

 
Hedera helix Glacier 100 

R4 

Hedera helix 
´Sulphur Heart´  100 

R5 
Hedera helix Glacier 
"Thorndale" 

150 

 

 
   Údržba: 

 

- kvôli zabezpečenia dobrej klíčivosti je potrebné, aby pôda po výseve kvitnúcej lúky 

bola dostatočne vlhká. To znamená, že je potrebné v závislosti od zrážok zabezpečiť 

zálievku prvých 4 až 6 týždňov, 

- zálievku je potrebné zabezpečiť v závislosti od zrážok aj pre ostatnú výsadbu 

(pôdokryvné trvalky, vsakovacie záhony, popínavé rastliny), 

- je potrebné pri údržbe v prvom roku min 4 x ročne  zasakovacie záhony odpleveliť 

a všetku vzrastlú plevel  po vyklíčení v ostatných plochách mechanicky odstrániť   

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. arch. Rút Venge 

             Bratislava, 06/2018 

 

 

 

 


