
Ako ďalej so zrážkovou vodou v sídlach?
Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd

na verejnom priestranstve

Online seminár prostredníctvom aplikácie zoom, 

10. novembra 2021
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Predstavenie zrealizovaného projektu Kaskády

Lenka Nemcová,
referát riadenia projektov MČ BA-KV
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Projekt Revitalizácie parku Kaskády - pilotné 

modelové riešenie na zachytávanie, spomalenie 

odtoku a využitie zrážkových vôd
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▪ Projekt PERFECT: Planning for Environmental Resource Efficiency in European 

Cities and Towns (Plánovanie efektívneho využívania environmentálnych zdrojov v 
európskych obciach a mestách),  Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný 
program INTERREG EUROPE, 
https://www.interregeurope.eu/perfect/https://www.interregeurope.eu/perfect/, 
https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/perfect-planning-
for-environmental-resource-efficiency-in-european-cities-and-towns/

▪ Projekt MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava-Karlova Ves odolná voči zmene 

klímy - adaptačné a mitigačné opatrenia (Low-carbon Bratislava-Karlova Ves resilient 
towards climate change - adaptation and mitigation approach), Nórsky finančný 
mechanizmus, Nórske granty

▪ Projekt DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy (DEveloping 

resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area), 
https://odolnesidliska.sk/ , program LIFE

Projekty mestskej časti zamerané na riešenie problémov klimatickej zmeny

https://www.interregeurope.eu/perfect/
https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/perfect-planning-for-environmental-resource-efficiency-in-european-cities-and-towns/
https://odolnesidliska.sk/
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Lokalita: vnútroblok 

bytového komplexu Kaskády 

medzi ulicami Kresánkova a 

Hany Meličkovej, MČ BA-

Karlova Ves, Dlhé diely 

(svahovitý terén)
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Prečo tento priestor?
a) Občania – dlhodobo hovoria: chýba im tam zeleň, v 

lete tu trpia vysokými teplotami, pri zrážkach dôsledkami 

prívalových dažďov



7

Prečo tento priestor?

b) MČ Bratislava-Karlova Ves – modelové 

štúdie: zrážkovo-odtokový model, teplotné 

ostrovy na sídlisku, potenciál ochladzovania za 

pomoci vegetácie
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Zdroje: https://mapy-

karlovaves.hub.arcgis.com/, 

www.odolnesidliska.sk, 

https://mapy-karlovaves.hub.arcgis.com/
http://www.odolnesidliska.sk/
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Prípravná fáza:

▪ - projektová dokumentácia (3 etapy) 
▪ autor vizualizácie: Ing.arch. Jozef Frajka, autor projektovej dokumentácie revitalizácie: Ing. 

Miroslav Hríb PhD., VODALES, s.r.o

▪ - online prezentácia zámeru pre verejnosť (03/2021)
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Realizované opatrenia 

– MČ BA-KV a partner 

BROZ (august – november 2021; 

realizovala spoločnosť VENDA s.r.o.):

- inštalácia 2 ks 

podzemných PE plochých 

podzemných nádrží  

s objemom po 7,5 m3

(odvádzaná dažďová voda z 

časti striech a obytných terás 

vrchného bytového 

komplexu)
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- Voda z podzemných nádrží - kvapôčková závlaha 

stromov a kríkov (vysadených 21 stromov a 84 kríkov)

trysková závlaha - na zavlažovanie trávnika a 

kvetnatých lúk v miskovitých záhonoch 7 zatrávnených 

retenčných plôch (34 m2 a 85 m2) - po zakvitnutí 

vysiatych rastlín sa zmenia na kvitnúce lúky
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- Vybudovanie dvoch mokraďových záhonov / 

dažďových záhrad - dažďová voda privádzaná z  

chodníkov a okolitých svahových trávnikov
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3 etapa - bude sa

realizovať v závislosti od 

dostupnosti finančných

zdrojov

• Úplné odpojenia sa

horného bytového

domu Kaskády od 

zrážkovej kanalizácie,

• umelý potôčik,

• vsakovací záhon,

• detské vodné ihrisko, 
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Ďakujeme za pozornosť.

V prípade potreby doplňujúcich otázok napíšte na adresu:

projekty@karlovaves.sk

Viac o realizácii projektov mestskej časti nájdete na stránkach: 

▪https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/

▪https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/perfect-planning-for-

environmental-resource-efficiency-in-european-cities-and-towns/

▪https://odolnesidliska.sk/

▪https://mapy-karlovaves.hub.arcgis.com/

https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/
https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/perfect-planning-for-environmental-resource-efficiency-in-european-cities-and-towns/
https://odolnesidliska.sk/
https://mapy-karlovaves.hub.arcgis.com/

