Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
(Operačný program Kvalita životného prostredia)

V rámci výzvy sa žiadateľ o nenávratný finančný príspevok môže zapojiť do Aktivity C:
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine. Výzva je zameraná primárne na
zachytávanie zrážkovej vody a na boj proti klimatickým zmenám. Medzi hlavné možnosti
finančnej podpory patria nasledovné aktivity:
-

Dažďové záhrady realizované v obci alebo napr. pri školách, ktorých úlohou je
zachytávanie dažďovej vody z okolitej strechy (vďaka zadržanej vode sa
ochladzuje okolitý priestor)

-

Nádrže na zber zrážkovej vody, povrchové alebo podzemné (zadržanú vodu
z podzemnej nádrže je možné využiť na polievanie okolitej zelene)

-

Budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích rýh, infiltračných priekop

-

Realizácia extenzívnych vegetačných striech, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu
a nahrádzajú chýbajúcu vegetáciu

-

Realizácia vegetačných stien (ozelenenie fasády budov, ktoré napomáha
ochladzovať vnútorný priestor)

-

Výmena nepriepustných povrchov za povrchy priepustné (rekonštrukcia
existujúcich parkovísk, ktoré majú pri dažďoch problém so stojatou vodou,
rekonštrukcia chodníkov (možná len v areáloch, napr. škôl, športovísk) využitím
vodozádržných

materiálov

ochladzujúcich

prostredie,

rekonštrukcia

nepriepustných betónových/asfaltových povrchov športovísk za priepustné
povrchy (detské, multifunkčné ihriská)
Hlavným cieľom výzvy je zachytávanie zrážkovej vody z intravilánu obce, nie zachytávanie
vody z vodného toku.
Minimálna výška podpory: 25 000, 00 Eur
Maximálna výška podpory na 1 vodozádržné opatrenie: 200 000, 00 Eur, pričom žiadateľ
môže v rámci jednej žiadosti realizovať viacero opatrení, t. j. realizovať napr. 4 opatrenia
vo viacerých lokalitách v obci

Výška spolufinancovania zo strany žiadateľa: 5 %
Termín na podávanie žiadostí: 30.04.2021, 31.08.2021, 31.12.2021
Hlavné výhody vegetačných (zelených striech):
-

Zelená strecha výrazne reguluje teplotu vo vnútri objektu, v lete väčšinu slnečného
žiarenia zachytávajú rastliny a substrát, v zime najnižšie teploty zachytávajú horné
vrstvy strechy. Rozdiel teplôt v lete môže predstavovať až 25 °C

-

Zníženie nákladov na kúrenie a ochladzovanie – potreba používania klimatizácie je
až o 75 % nižšia

-

Ochrana hydroizolácie strechy – vrstvy zelenej strechy chránia hydroizolačnú fóliu
pred akýmkoľvek mechanickým poškodením

-

Biofilter – rastliny zelených striech zachytávajú prach a nečistoty z ovzdušia, pohlcujú
CO2 a produkujú kyslík

-

Zníženie hluku – zelená strecha výrazným spôsobom utlmuje okolitý hluk (až o 40
decibelov)

-

Zadržiavanie zrážkovej vody – časť zrážkovej vody zachytávajú rastliny a časť
hydroakumulačná vrstva zelenej strechy. Táto voda sa potom opäť vyparuje do ovzdušia
čo prispieva k primeranej vlhkosti vzduchu. V lete zelená strecha zadrží 70 – 90 %
všetkých zrážok. V zime je to okolo 40 %. Tieto hodnoty významne prispievajú
k odľahčeniu kanalizácie. Znižujú tiež riziko vzniku požiaru a jeho šírenia.

-

Zvýšenie biodiverzity – plocha strechy pokrytá rôznou vegetáciou poskytuje domov
drobnému hmyzu, zlepšuje podmienky pre včely

-

Zmiernenie prehrievania miest – mestá najmä v lete trpia rozpaľovaním veľkých
plôch, ktoré teplo dlho akumulujú a zostávajú horúce. Rastliny pohlcujú slnečné
žiarenie a zabraňujú tak akumulovaniu tepla.

Extenzívna vegetačná strecha tvorená rozchodníkmi

V rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia je možné extenzívne
a intenzívne vegetačné strechy realizovať na verejných budovách, ako je napr. miestny
úrad, školské zariadenia, kultúrne domy. Podmienkou je vlastnícky vzťah mesta/obce
k týmto budovám.
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