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1. Identifika čné údaje stavby 
 
Názov stavby:    VÝMENA PODPOVRCHOVÝCH VSAKOVACÍCH A RETEN ČNÝCH SYSTÉMOV 

Miesto stavby:    Zastavané územie  obce Ďurčiná 

Kraj:     Žilinský 

Okres:     Žilina 

Obec:     Ďurčiná 

Recipient:   vsakovanie do spodných vôd 

Charakter stavby:   Ekologická stavba, vodohospodárska  

Klasifikácia stavby:   2152 - Priehrady ( ochranné hrádze, brehové opevnen ia, úpravy potokov )  

Objednávateľ:   Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77, 015 01 Rajec     

Stupeň:   Dokumentácia pre stavebné povolenie     

 
2. Identifika čné údaje projektanta 
 
Obchodné meno :          Ing. Miloslav Remiš,  Aqua Projekt s.r.o.  

Sídlo:                            Brodno č. 10, 010 14 Žilina  

Číslo autor. oprávnenia: členstvo v Slovenskej komore stavebných inžinierov p .č. 4289*Z*4-24 

                                       vodohospodár ske stavby. 

Registrovaný:                 Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina , oddiel Sro , 

                                       Vložka číslo: 65643/L  

IČO:                               50 318 969 

IČ DPH:                         SK 2120271329 

 
3. Základné údaje charakterizujúce stavbu 
 
3.1.  Zdôvodnenie stavby 
 

Obec Ďurčiná z dôvodu zmiernenia negatívnych vplyvov v dôsledku zmeny klímy sa rozhodla 
navrhnúť opatrenia súvisiace so zachytávaním zrážkovej vody z extravilánu a intravilánu obce 
a s hospodárením so zadržanou zrážkovou vodou. Výsledkom navrhovaných opatrení bude zníženie rizika 
z prívalových dažďov, zadržanie vody v krajine a jej ďalšie využitie prostredníctvom vsakovacích systémov a 
ovplyvnenie mikroklímy v území. Obcou preteká  potok Ďurčanka v správe SVP š.p. povodie Váhu.  

Uvedené opatrenia sa nenavrhujú na potoku Ďurčanka.   
 
Počas vysokých prietokov z topenia snehov v jarných mesiacoch a počas prívalových dažďov býva 

pravidelne z dôvodu vysokého prietoku dažďových vôd zaplavovaná časť obce. Existujúce priľahlé plochy sú 
odkanalizované dažďovou kanalizáciou, miestnymi rigolmi, priekopami a zvyšujú prítok vody do recipientu. 
Rýchlym odvedením vody do recipientu dochádza k odvodňovaniu územia a počas suchého obdobia 
v letných mesiacoch dochádza k vysušovaniu okolitých zelených plôch a k znižovaniu spodnej vody 
a vysychaniu studní.    

 
Existujúce priekopy a priepusty sú nedostatočne a takmer pri každom prívalovom daždi dochádza 

k ohrozovaniu osôb a majetku. Prívalová voda pritečie zo svahov a z okolitých polí  cez miestne komunikácie 
na pozemky jednotlivých  nehnuteľnosti a najkratšou cestou do recipientu, pričom dochádza k zaplavovaniu 
pozemkov, pivníc a budov. Počas zvýšených prietokov dochádza zároveň k splavovaniu sedimentov 
a zanášaniu jednotlivých objektov a hlavne recipientu.  V obci Ďurčiná sa z inžinierskych sieti nachádza 
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vodovod, rozvod STL plynu, dažďová kanalizácia, telekomunikačné káble, NN rozvody a miestne 
komunikácie.  

 
Navrhované riešenie v prvom rade chráni ohrozenú časť obce a odvádza zvýšený prietok do 

zberných a vsakovacích priestorov za účelom zadržania vody a zároveň zachytáva splaveniny a sediment 
v podobe ornice, ktorú je možné vrátiť späť na pôvodné stanovisko. Až prietok, ktorý prekračuje kapacitu 
retenčných prvkov odtečie do existujúcich odvodňovacích systémov v obci.   
   
3.2.  Územie 
 

V rámci navrhovaných riešení boli určené 3 samostatné lokality na realizáciu vodozádržných 
opatrení. 
1. Lokalita Záplotie   vo východnej časti obce. V lokalite Záplotie je navrhované vybudovanie 
vsakovacieho rigolu pre zadržanie zrážkovej vody z územia Záplotie. V tomto území prebieha  
poľnohospodárska činnosť a celá lokalita gravituje smerom k obci. Pozdĺž poľnej cesty nie je vybudovaný  
rigol, ktorý by odviedol tak veľkého množstvá zrážok a splavenín.   
2. Lokalita Dlhé Hony vo východnej časti obce. V lokalite Dlhé Hony je navrhované vybudovanie 
vsakovacieho rigolu pre zadržanie zrážkovej vody z územia Dlhé Hony. V tomto území prebieha  
poľnohospodárska činnosť a celá lokalita gravituje cez miestnu komunikáciu smerom k obci. Pozdĺž poľnej 
cesty nie je vybudovaný  rigol, ktorý by odviedol tak veľkého množstvá zrážok a splavenín. Navrhuje sa 
v tejto časti vybudovať  podzemné retenčné nádrže a vsakovanie.  
3. Lokalita od Zemianského gruntu  v juhovýchodnej časti obce. V lokalite od Zemianskeho gruntu je 
navrhované vybudovanie vsakovacieho rigolu pre zadržanie zrážkovej vody z lokality. Do tejto lokality 
gravituje voda z tohto územia a z okolitých lesov a celá lokalita gravituje smerom k obci. Pozdĺž poľnej cesty 
nie je vybudovaný  rigol, ktorý by odviedol tak veľkého množstvá zrážok a splavenín. Prívalová voda pritečie 
pozdĺž komunikácie a najkratšou trasou pozdĺž komunikácie vteká do recipientu, pričom sa vylieva a zatápa 
okolité ulice, rodinné domy a pozemky.       
 
 3.3.  Popis stavby 

 
Úroveň technického riešenia s ohľadom  na vodozádržné opatrenia je charakterizovaná v zásadných 

bodoch prípravy zámeru:  
a.) zámer obce Ďurčiná podložený dlhoročným sledovaním priebehu zvýšených prietokov v rôznych    
      časových obdobiach 
b.) návrh riešenia konzultovaný s odbornými organizáciami a projekčnou kanceláriou 
c.) vyjadrenia správcov jednotlivých sieti a správcov vodných tokov 
d.) komplexnosť návrhu na účinné odstránenie nepriaznivých vplyvov a rizík v riešenej oblasti 

s možnosťou etapizácie výstavby 
e.) vypracovanie projektovej dokumentácie oprávnenou organizáciou pre oblasť vodohospodárskych 

stavieb   
f.) dostupnosť stavebných prác a navrhnutých materiálov  na domácom trhu  
 

Technické riešenie úpravy vychádzalo u nasledujúcich požiadaviek:  
 
-  zabezpečiť stabilitu navrhovaných vsakovacích rigolov a priekop počas zvýšeného prietoku 
-  maximálne rešpektovať existujúce inžinierske siete 
-  zabezpečiť prístup k nehnuteľnostiam prostredníctvom prejazdov 
-  minimalizovať záber pozemkov 
-  zabezpečiť udržateľnosť projektu prostredníctvom pravidelnej údržby    
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1. Lokalita:   
Záplotie  
Navrhovaný typ opatrení: 
budovanie vsakovacieho rigolu, vybudovanie kalových šácht,  podpovrchové vsakovacie systémy – 
vsakovacie studne.  
Stru čný popis opatrení: 
V lokalite Záplotie sa navrhuje vybudovanie vsakovacieho rigolu pre zadržanie zrážkovej vody z územia, kde 
sa nenachádza dažďová kanalizácia a kde dažďová voda je odvedená z okolitých polí okolo nespevnenej 
komunikácie bez regulácie a kontroly do obce. Bude realizované vybudovanie vsakovacieho rigolu v lokalite 
obce, čo zabrzdí prípadnú záplavovú vlnu do centra obce. Dažďová voda bude postupnú infiltrovaná do 
podložia a zadržanie splavovaných sedimentov bude vo vybudovanej kalovej šachte. Na konci rigola je 
navrhovaná vsakovacia studňa na hĺbkovú infiltráciu dažďových vôd. Pred každou vsakovacou studňou je 
navrhované zachytenie sedimentov v kalovej šachte.      
 
2. Lokalita: 
Dlhé Hony 
Navrhovaný typ opatrení: 
Podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré majú 
pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.  
Stru čný popis opatrení: 
V lokalite Dlhé Hony sa navrhuje vybudovanie vsakovacieho rigolu pre zadržanie zrážkovej vody z územia, 
kde sa nenachádza dažďová kanalizácia a kde dažďová voda je odvedená z okolitých polí okolo 
nespevnenej komunikácie bez regulácie a kontroly do obce. Bude realizované vybudovanie vsakovacieho 
rigolu v lokalite obce, čo zabrzdí prípadnú záplavovú vlnu do centra obce. Dažďová voda bude postupnú 
infiltrovaná do podložia a zadržanie splavovaných sedimentov bude vo vybudovanej kalovej šachte. Na konci 
rigola je navrhovaný vsakovací tunel na postupnú plošnú infiltráciu dažďových vôd. Pred každým vsakovacím 
systémom je navrhované zachytenie sedimentov v kalovej šachte. V časti obce, kde je vybudovaná spevnená 
komunikácia a dažďová voda odteká priamo do recipientu je navrhované vybudovať povrchový líniový žľab, 
na konci ktorého sa navrhuje vsakovacia studňa s predradenou kalovou šachtou.   
 
3. Lokalita: 
Od Zemianskeho gruntu 
Navrhovaný typ opatrení: 
budovanie vsakovacieho rigolu, vybudovanie kalových šácht,  podpovrchové vsakovacie systémy – 
vsakovacie studne.  
Stru čný popis opatrení: 
V lokalite od Zemianskeho gruntu sa navrhuje vybudovanie vsakovacieho rigolu pre zadržanie zrážkovej vody 
z územia, kde sa nenachádza dažďová kanalizácia a kde dažďová voda je odvedená z okolitých polí okolo 
nespevnenej komunikácie bez regulácie a kontroly do obce. Bude realizované vybudovanie vsakovacieho 
rigolu v lokalite obce, čo zabrzdí prípadnú záplavovú vlnu do centra obce. Dažďová voda bude postupnú 
infiltrovaná do podložia a zadržanie splavovaných sedimentov bude vo vybudovanej kalovej šachte. Na konci 
rigola je navrhovaný vsakovací tunel na postupnú plošnú infiltráciu dažďových vôd. Pred každým vsakovacím 
systémom je navrhované zachytenie sedimentov v kalovej šachte.   

Podpovrchový vsakovací systém 
 
Technický štandard AS-KRECHT 

Tunelový systém zložený zo za čiato čného čela, stredného tunelu a koncového čela. 

Popis: 
Tunelový systém AS-KRECHT je určený k vytvoreniu podzemného priestoru, ktorý slúži k retencií dažďových 
vôd. Samotný objekt môže slúžiť ako vsakovací objekt, pri použití nepriepustnej fólie k retencii vody a jej 
postupnému vypúšťaniu alebo tieto funkcie sa môžu  kombinovať. 
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Princíp funkcie: 
Tunely AS-KRECHT sú určené pre vytvorenie podzemného vsakovacieho (retenčného) priestoru a 
k optimalizácii riadenia odtoku zrážkových vôd. Svojou ľahkou konštrukciou umožňujú jednoduchú a rýchlu 
ručnú manipuláciu pri inštalácii vsakovacieho objektu.  

Konštruk čné riešenie: 
Zrážkové vody sú cez revíznu šachtu odvedené do vsakovacieho objektu zostaveného z tunelov 
AS-KRECHT. Tunely sa zostavujú do jednotlivých radov, na koncoch sú rady uzavreté začiatočnými a 
koncovými čelami. Jednotlivé rady tunelov je možné osadzovať vedľa sebe paralelne. Výhodou vsakovacích 
tunelov AS-KRECHT je ich ľahká revízia a čistenie. Umožňuje to ich tvar otvorené klenby bez priečok alebo 
iných zábran. Tak môžeme skontrolovať celý priestor tunelov kamerovým systémom, alebo vyčistiť tunel 
pomocou tlakovej trysky. Predpokladom je pripojenie revíznej šachty, cez ktorú je umožnený vstup kamery a 
čistiacej trysky. Z tejto šachty je možné odčerpať nečistoty vyplavené pri čistení tunelov. 

Statické dimenzovanie objektov: 
Vzhľadom ku statickým vlastnostiam klenby tunelu AS-KRECHT je možné, pri správnej inštalácii, zaťažiť 
tunely okolitou pôdou a dopravnými prostriedkami. Predpokladom statickej odolnosti je správne uloženie 
tunelov v zemi bočným zásypom. V závislosti na typu zásypu (štrk alebo zhutnená zemina) a miere pokrytí 
môžu byť tunely AS-KRECHT aplikované pod dopravnými plochami s ťažkým zaťažením (do SLW60). 
Inštalačná hĺbka môže byť v rozsahu od 50 do cca 300 cm podľa spôsobu zaťaženia.  
 
3.4. Vplyv stavby na ŽP 
 
       Vodozádržnými opatreniami v obci Ďurčiná sa navrhuje hospodárenie s dažďovou vodou a upravujú 
sa odtokové prietoky dažďovej vody. Realizované úpravy nemajú negatívny vplyv na životné prostredie 
v intraviláne obce a okolitom prostredí.  
 
4. Prehľad východiskových podkladov 
 
a)  vstupné informácie investora s pochôdzkou v teréne – november 2019 
b)  prieskumné a meračské práce november 2019 
c)  informácie správcov podzemných vedení a konzultácie s investorom  
 
Pre potreby spracovania  projektu stavby bolo záujmové územie doplnené katastrálnym podkladom obce. 
 
5. Členenie stavby    
 
V rámci stavby sú navrhnuté  stavebné objekty ( SO) : 
 
SO01 - Vodozádržné opatrenia lokalita Záplotie 
SO02 - Vodozádržné opatrenia lokalita Dlhé Hony 
SO03 - Vodozádržné opatrenia lokalita od Zemianskéh o gruntu 
 
6. Vecné a časové väzby  

Z hľadiska vecného treba rešpektovať existujúce funkčné objekty v dotyku so stavbou tak, aby sa na 
minimum obmedzila ich funkčnosť a  dotknutá časť obyvateľov obce. 

Pri realizácií stavby je potrebné rešpektovať vegetačné obdobie a podmienky vstupu na k jednotlivým 
objektom. 
 
6.1 Uvoľnenie pozemkov  
 
       Pred zahájením výstavby zabezpečí investor odstránenie všetkých prípadných prekážok z okolitých 
pozemkov pozdĺž stavby, ktoré by mohli prekážať výstavbe. 
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6.2  Dotknuté nehnute ľnosti 
 

Stavbou dotknuté parcely č.:  
 
C-KN:  5547/1, 5555, 5544, 4377 
E-KN:  5009/1, 6000/5,    

 
6.3 Hospodárenie s odpadmi 
 
       V zmysle Vyhlášky MŽP č. 365/2015, ktorá ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších 
predpisov, charakter stavebného odpadu z má výkopový materiál, skladajúci sa zo štrku, kameňov a zeminy. 
Časť sa spätne použije do zemných konštrukcii (násypy, zásypy), prebytok bude deponovaný na použitie 
v rámci obce pri úpravách terénu.  
 
6.4 Zatriedenie odpadov 
 
číslo odpadu                       názov druhu                   kategória                         materiálová 
                                                odpadu                                                               bilancia 
 
17 05 06                          výkopová  zemina,     O     1000,0 m3 
 
prebytočná  bude  využitá  na  vyrovnanie  terénnych   nerovností podľa požiadaviek investora 
 
7. Celková doba výstavby 
 

Vzhľadom na charakter stavby sa navrhuje doba výstavby 2-5 mesiacov. 
 
8 .Predpokladané celkové náklady stavby 
 
Celkové náklady stavby s DPH ( upresnenie a podrobné členenie v rozpočte stavby )     

- 200 000,00 EUR s DPH  
 
9. Zoznam dokumentácie pre realiza čný projekt stavby 
 
Dokumentácia ktorá musí byť dopracovaná ako súčasť realizácie stavby v zmysle § 66 Stavebného zákona: 
- realizačná dokumentácia železobetónových objektov 
- realizačná dokumentácia, armovacích výkresov  
- realizačná dokumentácia zábradlí,  
- realizačná dokumentácia, retenčných a vsakovacích objektov 
 
 
10. Prehľad užívate ľov a prevádzkovate ľov 
 

Užívateľom navrhovanej stavby bude obec Ďurčiná.  Prevádzkovateľom stavby bude obec Ďurčiná. 
 






