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Hospodárenie s      

dažďovou vodou
Ing.Poliak Milan



Stále mesačné poplatky

◼ Elektrina

◼ Plyn

◼ Voda

◼ Kanalizácia

◼ Telefón

◼ TV

◼ Internet

◼ Nájomné

◼Odpadky

◼Miestne dane
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Program odborného príspevku:

1. Voda - vlastnosti vody

- pitná a dažďová voda – porovnanie

2. Využitie vody v RD – pranie

- splachovanie

- umývanie

- závlaha záhrady

3. Prebytky vody – vsakovanie vody

- erózia, škody

- dažďová voda a zmena klímy

3



1. VODA - Vlastnosti vody:            

Voda je asymetrická molekula 4



vlastností VODY 

je veľmi veľa 5



Ľad 6



Ľad - nárast objemu vody

◼Merná hmotnosť ľadu je 0,918 kg / dm3

ale liter vody má po zmrznutí objem 1,089 litra, čiže    

jeho objem sa zväčší o cca 9%         

veľká mrazová erózia
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Pitná a dažďová voda – porovnanie 8

Odlišné vody

◼ Pitná voda = tvrdá voda (Bratislava, cca 12 dH°)

◼ Cena vody – 1,2162 Eur / 1m3  (s DPH)

◼Odvádzanie vody – 1,1982 Eur / 1 m3  (s DPH)

◼ Spolu cena vody 2,4144 Eur / 1 m3

◼ Dažďová voda = mäkká voda (0 dH°), nie je pitná

◼ Cena vody – 0 eur

◼Odvádzanie vody – 1,1982 Eur / 1 m3  (s DPH), alebo 

vlastné vsakovanie / odparovanie na pozemku



Kvalita dažďovej vody
je 4 x čistejšia ako voda v horských jazerách – do ½ hodiny od skončenia 

dažďa mikroorganizmy na vnútornej ploche zásobníkov zlikvidujú slabé 

organické znečistenie vody. Teplota dažďa nepresahuje 10°C a voda v 

zásobníku je bez slnečného svetla – nemôžu sa tu preto množiť škodlivé 

mikroorganizmy – živá kolónia mikroorganizmov na povrchu odpovedá 

teplote 5°C - do 10°C  - tieto mikroorganizmy nie sú pre ľudí 

nebezpečné, naopak vodu prečistijú. Dažďový zásobník = čistička  
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ROČNÁ SPOTREBA VODY 

v domácnosti

◼ 4 členná rodina:  cca 100 m3 / rok

(z toho 40% vody musí byť pitná - kúpanie, kuchyňa) 

◼ Cena 100 m3 pitnej vody = 241 Euro / rok

◼ Spotreba pre záhradu závisí od okolností
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2. Možnosti VYUŽÍVANIA DAŽĎOVEJ VODY

- dažďová voda v domácnosti môže nahradiť pitnú vodu - na úžitkové 

účely je dažďová voda fyzikálne vhodnejšia.

11

Aké množstvo spotrebovanej vody 

v domácnosti pripadá na úžitkové účely?

cca 60% vody (toaleta, pranie) =

60 m3 pitnej vody = úspora 72 Euro / rok vodné + stočné

+ voda pre záhradu podľa jej výmery 

Pozor, voda na pranie má vždy prednosť pred záhradou – úspory na pracích 

práškoch sú väčšie, ako benefity z úspory vody)



Najväčší benefit poskytuje dažďová voda pri praní – klesá spotreba 

pracieho prášku na ¼, viď. dávkovanie ppracieho prášku - preto si treba 

dažďovú vodu šetriť pre pranie – nespotrebovať ju na závlahu záhrady
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Množstvo získanej dažďovej vody zo strechy: pre Bratislavu je 

to 60 - 65 m3 dažďovej vody na 100 m3 pôdorysu strechy. 

Mesačne dopadá na každých 100 m3 pôdorysu strechy 

cca 6 m3 zrážok v lete a v zime cca 4 m3.
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Strechy a dažďová voda – pre pranie a splachovanie sú 

potrebné nerozpustné povrchy striech. 14



Dimenzovanie veľkosti dažďového zásobníka:

1. pre 4 člennú rodinu volíme 4 – 5 m3 zásobník, alebo  

2. sa volí 1 m3 zásobníka na 25 m3 pôdorysu strechy.     

(volí sa z oboch údajov vždy menšie číslo)

Zásobník sa v 1.prípade

dimenzuje na             

21 dní bez dažďových zrážok. 
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Správne osadenie dažďového zásobníka

◼ Dno jamy bagrom neprekopať, aby jama nesadala

◼ Na dne jamy vyhotoviť rovný betónový podklad

◼ Zasypávať zemou po 30 cm vrstvách, zhutňovať a 

zeminu dobre prelievať vodou – neponáhľať sa.
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Užitkový rozvod v dome – inštalatér ho zhotoví podľa projektu 

projektanta vodára, ešte pred osadením kachličiek a omietok.
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Automatické dopúšťanie pitnej vody – zabezpečí kontinuálne 

udržiavanie minimálnej hladiny vody v zásobníku pri 

nedostatku zrážok a tak stálu funkčnosť dodávok vody. 
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Hladinomer - je dobré ho mať. Jeho ukazovateľ treba 

inštalovanť na viditeľnom mieste niekde v dome (pri hlavnom 

vchode, alebo pri práčke...).
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Veľkosť investície a návratnosť

◼ Investícia pre RD – cca 2.000 Euro

◼ Nie návratnosť, ale ziskovosť – cca 5% z investície

◼ Investíciou sa získa aj bezpečnosť a nezávislosť
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Závlaha záhrady – je len podružným využitím prebytkov 

dažďovej vody – vodu radšej šetríme správnym zatienením záhrady a 

správnou technikou polievania trávnika (zalievať skoro ráno). Musíme  

vždy nechať rezervu 1 m3 vody pre práčku, kde dažďová voda má väčší 

význam, pretože má O dH°.
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Dažďová voda iba pre záhradu 22



Dažďové jazierka a vsakovacie mokrade pri RD – lacné 

riešenia vody pre záhrady 23



MOKRADE - biodiverzita 24



3.Prebytky zrážkovej vody
BILANCIA ZRÁŽKOVEJ VODY 

ODPAR

VSAK 

24. 5. 2021
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VSAK

ODTOK



1. VSAKOVANIE DAŽDOVEJ VODY 
Princíp 



Krivky zrnitosti zeminy: 
čím je zemina z menších čiastočiek, tým je vsakovanie pomalšie.

Veľkosť zŕn v mm.

http://www.deters-ing.de/Bodengrund/Sieblinie.gif


SKÚŠKA VSAKOVANIA
Schopnosť pôdy vsakovať posudzujeme 

koeficientom vsakovania kf (m/s): 

Jednotkou vsakovania je (m/s)  - kf je rýchlosť, s 

akou dažďová voda vsakuje do podložia.

NÁLEVOVÝ TEST

- meranie hodnoty kf

v teréne



Nálevový test – orientačné určenie 

koeficientu vsakovania kf



Teoretická úvaha pre ROČNÝ DAŽĎOVÝ ÚHRN

Aké kf potrebujeme pre vsiaknutie celoročného úhrnu zrážok?

Výpočet potrebného minimálneho kf :

◼ Celoročný úhrn = 650 mm (0,65m)

◼ Čas vsiaknutia: 1 rok

◼ Výpočet kf :

0,65 m / (365dní  x 24hodín  x 60 min  x 60 sec) =   1,69 . 10-9 m/s

◼ Hodnota  kf = 0,00000000169 m/s znamená, že celoročný zrážkový 

úhrn by vsiakol  aj v ílovom podklade – čiže v materiáli, považovanom 

pre vsakovanie v stavebnej praxi ako úplne nevhodný !!!



Kontinuálne vsakovanie

Podmienkou je kf =1 x 10-4 m/s a viac

Vtedy je pri prívalovom daždi dopadajúca dažďová voda   

priebežne vsakovaná



VSAKOVANIE cez prísne vodorovnú plochu

Pôdny hmyz v podloží vytvorí až 13 % dutého priestoru čo  z 

hľadiska vsakovania odpovedá jemnému štrku
32



Rovné plochy na sídliskách – dažďové vsakovacie mokrade 

s 10 – 15 cm okrajmi – a možnosť využitia v zime pre klziská 33



3. Erózia, škody
Pokiaľ dažďová voda na území Slovenska nevsakuje a z územia 

odteká, deje sa to tak iba preto, že nemá na vsiaknutie dostatok 

času!



2. Vsakovanie a vlhkosť pôdy – suché, vyschnuté povrchy menej 

vsakujú:

Suchý 

povrch

Vlhký 

povrch



Erózna schopnosť vody (dažďová voda + odplavovaná pôda)

?



ELWA 37
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KAŽDÝ ROK, 

už 60 rokov



EÚ - zodpovednosť a solidarita vyššie ležiacich území s 

nižšími. Je nutné vzdelávanie a pre tých, ktorí nechcú byť 

solidárny musí fungovať daňová motivácia občanov
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Každý vlastník 

nehnuteľnosti môže 

prispieť ku vzniku 

povodne, alebo jej 

zabrániť!



Potok Gidra 7.6.2011 –

systém zberu vody z povodia



Princíp zberu vody z povodia - potreba si 

urobiť dažďovú mapu pozemku 



Dajte dažďovej vode čas na vs

2. Zádržné prvky treba 

začať budovať od odhora 

nadol

Dažďová voda sa nesmie z územia rozbehnúť



45Dôsledok uhorského dedičného 

práva – oranie po spádniciach



4500 rokov staré horizontálne polia 
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Umelé vytváranie terénnych nerovností (voda sa nesmie rozbehnúť) –

objemy sa vypočítajú pomocou výpočtového programu

◼ Vytváranie zádržných zníženín – mokradí sú to 

účinné vsakovacie prvky na sídliskách



Vsakovacie depresie

Vsakovanie dažďovej vody v krajine



3. Zmena klímy - Voda udržuje teplotu planéty 49

◼ Krajina musíme 

umožniť sa potiť

◼ Funkcia rannej rosy



3. ZMENA KLÍMY – problém : zem sa 

prestáva potiť – dôvod

pečatenie území – príklad -12% Nemecka

- Planétu vieme ochladzovať

1. odparovaním vody

2. zatienením - odrazom slnečných lúčov mrakmi
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Vyparovanie vody

◼ Skupenské teplo vyparovania vody je 

2 257 kJ/kg  (1kWh = 3.600 kJ)

◼ Ak cena 1 kWh elektriny je 15 centov

tak cena odparenia 1 l vody 

je 9,5 centov. 

Dažďová voda to robí zdarma
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Moliérov diagram vlhkého vzduchu – pri vyšších  

teplotách sa netvoria mraky,  

ani ranná rosa
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Odparom vody vieme znížiť teplotu až o 8°C 53



ŠKODY spôsobované dažďovou vodou

◼ Výtlky na cestách a prašnosť spôsobuje zlý 

management s dažďovou vodou, nezhutňovanie 

podložia a nekvalitné pádovanie ciest 
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◼ Prašnosť na sídliskách spôsobuje dažďová voda –

splavená zemina na zle vyspádované komunikácie 
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Záver: zelené plochy sídlisk majú trochu pripomínať ryžové 

polia, aby všetka dažďová voda mala čas vsiaknuť, 

nespôsobovala odnos pôdy a zabezpečil sa odpar rastlinami a 

letné schladzovanie. Treba viacej využívať mäkkú dažďovú 

vodu.
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Ďakujem za pozornosť

Ing.Poliak Milan

Ďakujem za 

pozornosť 

Ing.Poliak Milan


