
CHÝBA NÁM POKOJNÝ TICHÝ DÁŽĎ
Pravidelnémalé vodné cykly súminulosťou. Aktivisti bijú na poplach.
PÚCHOVy Čímdlhšie sa
voda udrží v priestore, kam
spadla, týmviac ovplyvňuje
vlhkosť vzduchu, ochladzuje
priestor a môže byť využíva-
ná na zavlažovanie zelene,
čo prináša nezanedbateľný
finančný efekt. Už v antike
sa v átriáchmestských do-
mov objavovalimalé cister-
ny a fontány, ktorých úče-
lombolo vylepšovať klímu.
Vodu zadržiavali aj naši pra-
rodičia.
Úlohoumedzí na poliach

nebolo len tvoriť hranicu
pozemkov, ale predovšetkým
zachytávať vodu v krajine.
Zvlášťmestá sú v tomto
ohľade životnémuprostre-
diu dlžné najviac.

Tichý dážď

Ekologickým témamsúvi-
siacim so životomvmeste sa
venuje občiansky aktivista
Michal Bizoň. Zbieral podpi-
sy pod zriadeniemestského
lesoparku a zaujíma sa aj
o tému rozširovania zelene
a zadržiavania vody vmeste.
Povedal, že pre dostatok vo-
dy v krajine sú nevyhnutné
malé vodné cykly, nie nára-
zové dažde, aké pravidelne
v posledných rokoch zažíva-
me. Krajina potrebuje po-
kojný tichý dážď, ktorý do-
káže vegetácia postupne ab-
sorbovať.
„Malé vodné cykly pritom

nezávisia ani tak od nad-
morskej výšky, ako od
štruktúry zelene krajiny. Kde
sú lesy, tamprší viac,“ ho-
vorí Bizoň. Stromy zadržanú
vodu potomakoby pumpujú
a cez listy sa odparuje do

okolia. Bežný dospelý strom
dokáže v normálnych pod-
mienkach zo svojich listov
odpariť okolo 300 litrov vody
za deň. Teplotu okolitého
vzduchu dokážu takto stro-
my znížiť až o desať stupňov.
„Aby ste odparili kubík

vody, potrebujete sedemsto-
päťdesiat kilowatt hodín
elektrickej energie, a to je
latentné teplo, ktoré dokáže
stromnaviazať cez vyparený
kubík vody,“ povedal akti-
vista. Dodal, že voda takto
významne ochladzuje klímu
vmeste. Ak ale voda stečie
bez úžitku do kanalizácie,
stromynemajú čo pumpo-
vať.

Voda nie je odpad

Tamkde samasívne odles-
ňuje, betónuje, asfaltuje,
tam sú životodarnémalé
vodné cykly čoraz zriedka-
vejšie. Reč je najmä omes-
tách, kde zelené plochy čoraz
viac pohlcujú parkoviská
a budovy. Voda nemá kde
vsakovať a je odvádzaná do
kanalizačnej siete.
„Správame sa k vode ako

k odpadu,“ hovorí aktivista
a dodáva, že vďaka nízkej
informovanosti o proble-
matike si samosprávy ani
radoví občania neuvedomu-
jú súvislosti. Odhaduje sa, že
po druhej svetovej vojne
v malých vodných cykloch
na Slovensku kolovalo 25-
miliárd kubickýchmetrov
vody. Za sedemdesiat rokov
došlo k úbytku o pätnásť
miliárd kubíkov vody, ktoré
cirkulovali v prírode. Ochla-
dzovali krajinu a voda záro-

veň plnila aj funkciu účin-
ného filtra. Nárast respirač-
ných ochorení a rôznych
druhov alergií s vysychaním
krajiny nesporne súvisí.
„Sme podľamňana bode

zlomu amožno stačí pár ro-
kov a bude to už nevratné,“
povedal Bizoň.

Samosprávymôžu veľa

Investície do vodozádržných
opatrení nie súmalé, ale sú
vkladomdo kvality života
budúcich generácií. Dokon-
ca vkladomdo jeho zacho-
vania.Môžeme robiť jazerá,
kaskádové prvky, zádržné
vsakovacie jamy,môžeme
dažďovú vodu prečerpávať do
jednoduchých nádrží na
strechách a využívať ju na
splachovanie. „Možností ako
využívať vodu je nespočetne,
len jumusíme považovať za
dar, nie za odpad, “ povedal
aktivista.

Prvé skúsenosti

Púchovské gymnázium za-
chytáva dažďovú vodu do
nádrží a využíva ju na spla-
chovanie toaliet, zavlažova-
nie zelene a ochladzovanie
priestoru pomocou fontány,
vegetačnej steny a živej ze-
lenej strechy. Na základnej
škole v Záriečí zas zachytá-
vaná dažďová voda napája
priesakové jazierka s boha-
tou vegetáciou, čím vytvára
priaznivúmikroklímu pria-
mo v areáli školy a slúži tiež
na polievanie.
„V lete, keď sú dusná, učí-

me sa s deťmi tam. Je tam
citeľne chladnejšie, hoci

stromy ešte nie sú veľké.
máju len päť rokov,“ pove-
dala riaditeľka školy Katarí-
na Brezinová a dodáva, že
priesakové jazierka v átriu
sú zároveň ľahko pochopi-
teľnýmpríkladompri vy-
učovaní.
„Deti vidia, ako voda

v prírode funguje, ako vsa-

kuje a ako je potrebná pre
život,“ dodáva.
Podobne hodnotí vodozá-

držné systémy v škole aj ria-
diteľ púchovského gymnázia
Miroslav Kubičár.
„Máme tých nádrží okolo

školy asi desať a celé toho-
ročné suché leto sme s daž-
ďovou vodou polievali záh-
radu. Žiaci polievajú bylinky
aj stromy a dúfam, že tomá
aj veľký vzdelávací efekt,“
povedal.

Zelené strechy

Ďalšou z možností, kam sa
rozvíjať, sú zelené strechy,
hoci práve tu je najviac
technických obmedzení.
„Tam je ale technologický

problém.Namnohých stre-

chách z historicky rôznych
období je ťažké deklarovať, či
sa zelená strecha dá vôbec
položiť, lebo tá vrstva je ta-
ká, že strechamusí udržať
tristo až štyristo kilogramov
nameter štvorcový,“ povedal
riaditeľ.Musí udržať zem,
vegetáciu i vodu, ktorú zeleň
absorbuje. V zime tiež vrstvu
snehu, ktorý sa na takto
upravenej strechy nezoš-
mykne, ako je to pri klasic-
kých strechách.
„My už veľký posun v za-

držiavaní vody neurobíme.
Ak, tak len v riešení spla-
chovania dažďovou vodou
pre celú školu a možno ešte
nejakýmpriesakovým ja-
zierkomv jej areáli,“ dodal
riaditeľ.

z Peter Hudák

z Vpriesakovom jazierku záriečskej základnej školy bujnie vegetácia, stromyoc-
hladzujú átrium.z foto:(PH)


Možností ako využívať
vodu je nespočetne, len
jumusíme považovať za
dar, nie za odpad.

MICHALBIZOŇ,
občiansky aktivista

KRAJINE MÔŽU POMÔCŤ VODOZÁDRŽNÉ PROJEKTY
Reálne fungujúcich vodozádržných opatrení je v slovenskýchmestách a obciachmálo. Odborníci varujú, že je najvyšší čas problém riešiť. Situáciu
komplikuje aj priveľa administratívy.

STREDNÉPOVAŽIEy
Nedostatok vody sa týka
stále viac aj Slovenska, čo
ukázali posledné dvamimo-
riadne suché roky.
Mestá, obce aj neziskové

organizácie samôžu zapojiť
do výzievministerstva ži-
votného prostredia o podpo-
ru v boji proti suchu. Finan-
cie bymohli využiť na budo-
vanie dažďových záhrad,
zberných jazierok,mokradí,
vegetačných striech alebo na
kúpu zberných systémov na
zadržanie zrážkovej vody.
Môžu tiež napríklad nahra-
diť nepriepustný povrch
parkovísk vegetačnými ale-
bo polovegetačnými plocha-
mi.

Chcú nádrž na sto kubíkov

Openiaze sa uchádza i Dub-

nica nad Váhom. Samosprá-
va chce využiť veľké strechy
Dubnického kaštieľa a od-
viesť dažďové zrážky do ná-
drže s objemom sto kubíkov.
„Kaštieľmá veľkú strechu

a má zmysel dažďové vody
zbierať a odvádzať. Tým, že
odvedieme dažďové vody do
nádrže, v čase sucha ich bu-
deme používať na polievanie
parku. Pôjde najmä o odvá-
dzanie vody vnútorných
striech i od parku odľah-
lých,“ uviedolMilanDolin-
ka, vedúci oddelenia strate-
gického rozvoja dubnického
mestského úradu.

Sedem statočných v Slopnej

Zadržiavať vodu chcú vďaka
špeciálnemu systému aj
v Slopnej, dedinke Považ-
skobystrického okresu.

„Vďaka špeciálnymnádr-
žiam zadržíme vodu pred-
tým, než stečie do potoka.
Vodozádržné body vytvoríme
na siedmichmiestach. Voda
nám teda neodtečie hneď
ďalej korytom Slopnianky,
ale zostane na našomúzemí
a bude postupne vsakovať do
podložia,“ opísal zámer sta-
rosta obce ŠtefanHrebík
s tým, že sa takto vytvorí
bohatšia zásobáreň spodnej
vody, ktorá potombude ste-
kať do studní v okolí.

Priveľa administratívy im
škodí

Ide o investíciu necelých
180-tisíc eur a spoluúčasť
obce je okolo 9-tisíc eur.
Niekoľko projektov na vo-

dozádržné opatrenia podali
aj v Pruskom, v Ilavskom

okrese. Dvoch sa pre admi-
nistratívne problémymuseli
zatiaľ vzdať a čakajú, či ich
budúmôcť predložiť nanovo
po novom roku, ak ešte budú
financie.
Z eurofondov chceli na-

príklad na parkovisku a jed-
nom chodníku robiť zmenu
povrchovej vrstvy, vsakova-
cie systémy v obci, zachytá-
vať dažďovú vodu zo strechy
školy a následne ňou polie-
vať zeleň. „Zdá sa, že zatiaľ
by smemohli byť úspešní len
v jednej žiadosti, kde sa ob-
javili zase problémy vo ve-
rejnomobstarávaní. Ide
o zmenu povrchu na parko-
visku, ktoré je pri bytovke
neďaleko družstva a budo-
vanie jednej nádrže na vodu
v obecnej uličke, kdemáme
trvalejšie problémy s nedos-
tatkomvody,“ vysvetlil sta-

rosta ViliamCíbik s tým, že
s projektmi je príliš veľa ad-
ministratívnych problémov
a sú znechutení.

Televízna reklama balamutí
ľudí

Ako problematické po admi-
nistratívnej stránke vyhod-
notil projekty aj starosta
Prečína Anton Lagíň. „Boli
nejaké pripomienky na do-
plnenia zo stranyminister-
stva k našej žiadosti. Čo
chceli, sme doplnili a dote-
raz nemáme vyrozumenie,
či sme boli úspešní alebo
neúspešní,“ informoval sta-
rosta Lagíň.
V obcimajú okolo kultúr-

neho domu väčšiu plochu,
ktoré nechcú celú zabetóno-
vať či zaasfaltovať a rozhodli
sa tu urobiť zelené plochy, na

ktorých by sa dalo aj parko-
vať. Vodou, ktorá steká zo
strechy, chcú vďaka vsako-
vaciemu systémupotom ze-
lenú plochu zavlažovať.
Vodu by tak zadržali a ne-

odvádzali preč.
„Ministerstvo si ešte vy-

žiadalo dlhšiu dobu na vy-
hodnotenie projektov, uvi-
díme, čo sa bude diať. Nie je
to zložitý projekt. V televízii
beží reklama, aby ľudia žia-
dali starostov o zapojenie sa
do týchto projektov.My sme
to urobili, všetko pripravili,
ale systémprideľovania
a vyhodnocovanie je nami-
nisterstve,“ hovorí Lagíň
s tým, že je zbytočne zložitý.
Celkomupustiť od reali-

zácie projektu budovania
zelených plôch okolo obcho-
du zvažujú v Brvništi.

z Deta Pitoňáková
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