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FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA
v mestských sídlach na zmiernenie extrémov klímy
A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
SPU
V NITRE VZNIKU EXTRÉMNYCH
PRÍČINY

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
vznikla v roku 1995. Medzi prioritné oblasti činností
FZKI patrí veda a výskum, ktoré sú nevyhnutným
predpokladom naplnenia poslania v oblasti vzdelávania.
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dopadov klimatickej zmeny v oblasti vodného
hospodárstva.

KLIMATICKÝCH JAVOV

AJ ZAVLAŽOVANIE
MÔŽE BYŤ TROCHU
VEDA...
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prostredia, zdravie a ekonomiku krajiny.
Dostatočné zabezpečenie rastlín
vodou je nevyhnutné pre realizáciu
genetického potenciálu všetkých plodín
a drevín. Z toho dôvodu sa vo svete
venuje veľká pozornosť zlepšovaniu

funkčných vlastností rastlín a ich
tolerancie na sucho, resp. vysokú
teplotu ako aj optimalizácii prostredia,
predovšetkým znižovaním vodného
deficitu optimalizáciou vodného režimu
závlahami.

ZAVLAŽOVANIE
VEREJNEJ ZELENE
Technológia zavlažovacích systémov
je dynamický odbor, ktorý sa stále
vyvíja - v súčasnej dobe zvlášť
s dôrazom na inteligentné hospodárenie
s vodou. Počnúc vývojom koncových
zavlažovacích prvkov s maximálnou
efektivitou dodávky vody na
zavlažovanej plochy, cez rozšírené
funkcie v ovládacích jednotkách
a softvér pracujúci s optimalizáciou
zavlažovacieho režimu s ohľadom na
zdroj vody, až po inteligentné senzory

zrážok a meteostanice, umožňujúce
určenie závlahové dávky na základe
evapotranspirácie. Závlahový detail sa
skladá z týchto prvkov:
\ riadiaca jednotka,
\ statické rozstrekovače,
\ otočné postrekovače,
\ elektromagnetické ventily,
\ filtre,
\ senzory zrážok,
\ tlakové regulátory,
\ rozvodné potrubia,
\ mikrozávlahy,
\ senzor pôdnej vlhkosti,
\ zavlažovacie vaky,
\ zavlažovacie tubusy.

Zdroj: SAŽP (Slovenská agentúra životného prostredia)

rozprašovacie
postrekovače
rotory
ventily
ovládacia
jednotka
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mikrozávlaha

Zdroj: RainBird
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RIADIACA JEDNOTKA
Riadiaca jednotka má za úlohu riadiť
celé zavlažovanie bez akejkoľvek
obsluhy. Pretože vzhľadom ku kapacite
čerpadla nemožno zavlažovať celú
záhradu, park, alebo ihrisko naraz,
rozdeľuje sa zavlažovaná plocha
spravidla do viacerých zavlažovacích
sekcií, ktoré sú zavlažované postupne.
Interiérové zavlažovacie hodiny sa
zvyčajne umiestňujú v technickom
zázemí domu, alebo v pivnici, v garáži či
v záhradnom domčeku.

Na každú sekciu možno nastaviť taktiež
týždenný režim. Veľký LCD displej
zobrazuje všetky programové parametre
jednotlivých sekcii súčasne.

STATICKÉ ROZSTREKOVAČE
Univerzálne výsuvné statické
rozstrekovače sú vhodné pre závlahu
malých, členitých a zložito tvarovaných
trávnikových plôch, ale aj kvetinových
záhonov. Perfektná voľba pre úzke pásy
okolo chodníkov či ciest.

Postrekovače výsuvné sú variantom
stabilných postrekovačov. Tieto
postrekovače sú schované pod
povrchom, pokiaľ nie sú v prevádzke
a pri použití sa vysunú von. Vodný tlak
ich vysúva von. Sú teda optimálne pre
použitie na závlahu trávnikov.

Zdroj: RainBird

Zdroj: RainBird
Najnovšie ovládacie jednotky
sú flexibilne programovateľná,
dimenzované na 4 až 32 sekcií, ideálne
pre širokú škálu aplikácii – vrátané
súkromných záhrad a závlahových
systémov na veľkých komerčných
plochách. Programovanie jednotlivých
sekcií umožňuje samostatne nastavenie
režimu každého ventilu, taktiež dobu
zavlažovania, štartovacích časov.
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Jednoduché, ľahko pochopiteľné
a intuitívne užívateľské prostredie.
Štyri typy závlahových režimov:
podľa sekcií, manuálne nastane, dni
v týždni, párne/nepárne dni a interval
zavlažovania 1 – 14 dní. Funkcia
Contractor Rapid Programming pri
prvom nastavení automaticky skopíruje
naprogramované parametre zóny 1
do ďalších sekcii. Možnosť ignorovania
senzoru zrážok. Jednotka je s podporou
WiFi - teda podporuje pripojenie
na internet pomocou Wi-Fi siete.
Vďaka tomu je možné ovládať svoju
závlahu na diaľku pomocou mobilného
telefónu/tabletu Jednotka s WiFi
modulom je schopná sťahovať údaje
o počasí z internetu a tým presnejšie
zavlažovať

Zdroj: RainBird

Zdroj: RainBird

Zdroj: RainBird
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OTOČNÉ POSTREKOVAČE
OTOČNÉ POSTREKOVAČE sú najnovšou
skupinou zavlažovacích výrobkov a ich
popularita každoročne stúpa. Výborne
sa hodia pre menšie až stredne veľké
trávnikové plochy, sú veľmi dobre
využiteľné aj pre zavlažovanie výsadieb.
ROTAČNÉ POSTREKOVAČE
na zavlažovanie trávnikov väčších
plôch sú prispôsobené pre zavlažovanie

lúčmi, ktoré rotujú okolo zvislej osi
postrekovača v nastavenom uhle.
Používajú sa aj na malých záhradách,
ale najväčšie uplatnenie majú na
väčších plochách. Ich výhradné
použitie je na športových plochách.
Všetky modely majú výmenné trysky,
často s niekoľkými otvormi pre lepšiu
distribúciu vody.

nastaviteľný. Pri činnosti sa postrekovač
vracia od jednej hrany uhla výseče
k druhej a späť.
Rotačné postrekovače sú k dispozícii
s dostrekom od 5 m do 30 m.
Všetky modely majú výmenné
trysky s niekoľkými otvormi pre
lepšiu distribúciu vody. Rotačné
postrekovače nie sú výbornou
voľbou len pre nové inštalácie,
sú často riešením pri renovácii

Zdroj: RainBird
Výhody rozprašovacích a rotačných
postrekovačov sú spojené
v rozprašovacom postrekovači
s rotačnou hlavicou. Tieto závlahové
ostrekovače striekajú jemnými

Vlastnosti rotačných výsuvných
postrekovačov:
\ postrekovače zavlažujú úzkym
lúčom vody, ktorý sa pohybuje
v nastavenom výseku.
\ možnosť výmeny trysiek s rôznymi
parametrami dostreku.
\ relatívne veľké zavlažované
plochy pri malej spotrebe vody.
\ možnosť inštalácie väčšieho počtu
postrekovačov na jednu sekciu.
\ menšie potrebné množstvo
postrekovačov na pokrytie plochy
kvetinových záhonov, trvaliek
aj pôdopokryvných rastlín.

Zdroj: RainBird
trávnikov väčšej rozlohy. Ako už ich
názov napovedá, pri svojej činnosti
sa otáčajú, teda rotujú. Uhol výseče
kruhu, ktorý má byť zavlažovaný je
8

systémov s rozprašovacími tryskami
s ohľadom na výrazne nižšiu spotrebu
vody a vyššiu účinnosť a rovnomernosť
závlahy.
9
Zdroj: RainBird
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ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY
Elektromagnetické ventily sú hlavné
ovládacie prvky automatického
zavlažovacieho systému. Každý
automatický zavlažovací systém je
podľa veľkosti a členitosti zavlažovanej
plochy, použitých postrekovačov
a výdatnosti zdroja vody rozdelený
do niekoľkých zavlažovacích sekcií.
Elektromagnetický ventil slúži na
otváranie a zatváranie prietoku vody.,
Hlavným poslaním elektromagnetických
ventilov sú najmä rozvody vody.
Účinný zavlažovací systém sa
nezaobíde bez spoľahlivého ventilu.
Vyrába sa v niekoľkých variantoch

Zdroj: RainBird
vodou, odolávajú vysokému tlaku a sú
energeticky úsporné.
Elektromagnetické ventily sú uložené
vo ventilových šachtách pod terénom.
Ventily sú spínané ovládacou
jednotkou, ktorá ovláda obyčajne 4 – 12
ventilov (závlahových sekcií). Každá

Zdroj: RainBird
a je vyrobený z kvalitných a odolných
materiálov. Vďaka použitým materiálom
a konštrukcie elektromagnetických
ventilov sa nemusíte báť o ich
životnosť či náklady na energie.
Elelktromagnetické ventily sú spoľahlivé
a funkčné aj pri kontakte so znečistenou

je ovládaná samostatným
elektromagnetickým
ventilom podľa pokynov
riadiacej jednotky.
Automatický zavlažovací
systém postupne, podľa
programu nahranom
v riadiacej jednotke, spína
jednotlivé elektromagnetické
ventily tak, aby v danom
okamihu zavlažovala vždy
iba v jednej sekcii. Pracovné
napätie je vždy 12, prípadne
24 V. Elektromagnetické
ventily na rozvodnom potrubí sú
umiestnené v podzemnej šachte. Tá je
vyrobená z odolného plastu. Nemá dno.
Pod šachtu je potrebné vytvoriť štrkové
drenážne lôžko.

FILTRE
Pre dlhodobú životnosť závlahovej
sústavy je potrebné používať na závlahu
čistú vodu. Účel je využívania nám dáva
stupeň na ktorý je vodu potrebné čistiť.

Zdroj: RainBird
Pre tieto ciele sa najčastejšie využíva
filtrácia. Diskový aj sieťkový filter je
jedným zo základných komponentov
celého zavlažovacieho zariadenia
a zohráva veľmi významnú úlohu pre
správne fungovanie celej závlahy.
Prvky zavlažovacieho systému, ktoré
sú náchylné na zanášanie a upchatie
nečistotami rôzneho typu, ktoré sa
v úžitkovej vode spravidla vyskytujú,
potrebujú ochranu práve v podobe
diskových filtrov. Bez využitia kvalitného
diskového alebo
sitkového filtra
by skôr či neskôr
došlo k poruche
a nefunkčnosti
napríklad trysiek
rozprašovačov
a závlahový systém by
vyžadoval nákladnú
opravu. Sitkový
alebo diskový filter
teda predchádza
nežiaducim výdavkom
na opravy závlahy.

Zdroj: RainBird
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Zdroj: RainBird
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SENZOR ZRÁŽOK

REGULÁTOR TLAKU

ROZVODNÉ POTRUBIA

Senzor zrážok (dažďový senzor) pracuje
v spolupráci s ovládacou jednotkou
zavlažovacieho systému a v prípade

Tlakový regulátor je mechanické
zariadenie, ktoré slúži na reguláciu tlaku
v sústave. Bráni poškodeniu jednotlivých
prvkov sústavy.

Polyetylénové hadice a potrubia
budete potrebovať pri budovaní
záhrad, záhradných jazierok
a zavlažovacích systémov.
Polyetylénové potrubia sú preto ideálne
pre tvorbu jednoduchých aj zložitých
závlahových systémov.

Malé rozmery týchto zariadení
ich dovoľujú
konštrukčne
spájať aj
s jemným

Rozdiel je v tuhosti materiálu
a pevnosti. Spája sa
mechanickými skrutkovými spojmi,
zváraním na tupo a zváraním
pomocou elektrotvaroviek.
Materiál sa NESMIE lepiť!

Zdroj: RainBird
prirodzených zrážok naprogramované
závlahové cykly pozastaví. Umiestňuje
sa tak, aby zachytilo dážď. Potom
v prípade dostatočnej vlhkosti

Zdroj: RainBird
pôdy vplyvom prirodzených zrážok
samostatne vypne zavlažovanie.
Po znížení vlhkosti pôdy opäť podľa
potreby zapne závlahu. Tým sa
jednej strane šetrí voda a zabraňuje
podmáčaniu.
12

Zdroj: Campri
sieťovým
filtrom
do jedného
Zdroj: RainBird
celku. Filter
s reguláciou
tlaku obsahuje všetky potrebné
komponenty pre ovládanie
prietoku a tlaku, taktiež
filtráciu potrebnú
pre aplikácie
mikrozávlah.

Zdroj: RainBird

Zavlažovacie potrubie
sa používa pre svoje
prvotriedne vlastnosti
hlavne k rozvodu
závlahovej vody v zemi.
Polyetylénové potrubie
sa používa pre
priemyselné
zavlažovanie,
v poľnohospodárstve
či pre športové potreby
(zavlažovanie štadiónov,
golfových ihrísk a pod.).
Vyrábajú sa v dvoch
druhoch: HDPE a LDPE,
čiže vysokotlakový
a sieťovaný polyetylén.

Zdroj: Campri
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LOKALIZOVANÁ ZÁVLAHA
Automatická závlaha predstavuje
úsporu energie a času. Závlahové
systémy pracujú plne automaticky,
takže polievanie záhrady môžete
pokojne pustiť z hlavy, aj keď pôjdete
na dlhšiu dovolenku. Závlahový
systém sám vyhodnotí v závislosti
na intenzite zrážok, koľko vody je ku
každej konkrétnej závlahovej dávke
potreba - máte tak istotu, že Vaše
rastliny a trávnik budú vždy optimálne
zaliate.
KVAPKOVÁ ZÁVLAHA – k výsadbe
je využívaná kvapková závlaha,

ktorá sa umiestňuje priamo ku
kmeňu či koreňovému základu,
čím je voda privádzaná priamo
k rastline. Hadica, ktorá vodu
privádza, zostane samozrejme
zakrytá napríklad pod štrkom alebo
mulčovacou kôrou.
MIKROZÁVLAHA KVAPKOVACÍM
POTRUBÍM – ide o veľmi praktické
a šetrné zavlažovanie kríkových
výsadieb, kvetinových alebo
zeleninových záhonov a všetkých
plôch, pre ktoré nie je vhodná
celoplošná zálievka výsuvnými
postrekovačmi. Najrozšírenejšia je
zálievka kapkovacím potrubím, kde

Zdroj: RainBird

Zdroj: Naan Dan
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sú jednotlivé kvapkovače už
pevne vlisované vnútri potrubia
a my si môžeme vybrať
požadovanú vzdialenosť podľa
zavlažovaného miesta: 20, 30,
40, 60 cm. Kvapková závlaha
sa skladá z jednotlivých
komponentov, ktoré si dokáže
zostaviť každý sám. Dajú
sa ľubovoľne napojovať,
kombinovať podľa potreby
miesta zavlažovania. Kvapková
závlaha sa dá urobiť niekoľkými
spôsobmi, podľa priania
a požiadaviek na inštaláciu.

Zdroj: RainBird
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NOVÉ TECHNIKY ZAVLAŽOVANIA VEREJNEJ ZELENE

v mestských sídlach na zmiernenie extrémov klímy

MIKROZÁVLAHA – na zalievanie
kvetináča, skaliek a skleníkov
užívame rôznych typov
mikropostrekovačov,
ktorými je možné
zalievať zahmlievaním,
odkvapkávaním alebo
lúčovito. Mikrozávlaha
má svoje miesto aj
v záhradníckych
centrách alebo
pestovateľských škôlkach
či ovocných sadoch. Tam je
mikrozávlaha hlavným a vo
väčšine prípadov aj jediným

zdrojom distribúcie vody k jednotlivým
rastlinám.

Zdroj: RainBird

SENZOR PÔDNEJ VLHKOSTI
Inteligentný riadiaci prvok s akoukoľvek
riadiacou jednotkou. Jednoduchá
spoľahlivá konštrukcia
s dvomi hlavnými súčasťami
podzemný snímač vlhkosti
a užívateľské rozhranie
pre riadenie snímača.
Výrazne zvýšenie efektivity
automatizácie zavlažovacích
systémov. Digitálny snímač
TDT umožňuje veľmi presne
meranie vlhkosti pôdy,
ktoré je nezávislé na teplote
a elektrickej vodivosti EC
pôdy. Snímač meria vlhkosť
každých 10min, typické
úspory vody sú 40 %.
Podzemný snímač odolný
vyrobený z nekorodujúcej
16

oceli. Keď systém deteguje suchý
stav pred normálnym cyklom
zavlažovania cyklus je povolený,
keď je vlhkosť nad nastavenú
prahovú hodnotu cyklus
sa pozastaví,
aby sa neplytvalo
vodou.

Zdroj: RainBird

ZAVLAŽOVACIE
VAKY
V posledných rokoch
sa všetci vyrovnávame
so zmenami počasia,
ako sú napríklad
extrémne horúce
a suché letá. Pre
akúkoľvek zeleň,
najmä pre novo vysadené
stromy a kríky, takto
teplé počasie znamená
zvýšenú potrebu závlahy.
Len tak sú stromy
schopné prežiť. A práve
zavlažovacie vaky
umožňujú zalievať rastliny
v takej miere, ktorá je pre
nich najlepšie.
Prázdny vak sa priloží
k stromu a napustí sa
vodou (to trvá približne
iba päť minút). Dva
otvory v spodnej časti
vaku postupne uvoľňujú
vodu do pôdy až
po dobu 9 hodín (princíp
kvapkovej závlahy).
Do vody sa môžu
primiešať hnojivá, ktorá
podporia rast rastlín.
Zavlažovací vak je možné
používať opakovane na
rôznych miestach. Použitie
zavlažovacieho vaku je
jednoduché a účinné.
Jeho montáž i demontáž
trvá len pár minút. Vďaka
odolnému materiálu
vydrží veľa rokov.

Zdroj: worksafety
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FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA
NOVÉ TECHNIKY ZAVLAŽOVANIA VEREJNEJ ZELENE
v mestských sídlach na zmiernenie extrémov klímy
A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
SPU V NITRE

ZAVLAŽOVACIE TUBUSY
Sú navrhnuté pre závlahu
stromov a kríkov. Tento
systém umožňuje privádzať
vodu, vzduch a živiny
zhutnenú pôdou až
ku koreňom stromov a krov.
Tento systém je určený
pre závlahu dodávanú
pomocou dávkovacieho
zariadení. Umožňuje
rastlinám zdravý rast, vďaka
tomu, že v podmienkach
zhutnených pôd, alebo
starého prekoreného
trávnika privádza vodu,
kyslík a hnojivo priamo
do koreňovej zóny.· Odvádza
zemné plyny, ktoré by
mohli rastlinám škodiť. Je to
ideálne riešenie pre mestské
aplikácie podpovrchovej
závlahy, kde udržiava koreňový systém
saturovaný aj hlboko pod dlažbami.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
vznikla v roku 1995. Medzi prioritné oblasti činností
FZKI patrí veda a výskum, ktoré sú nevyhnutným
predpokladom naplnenia poslania v oblasti vzdelávania.
Fakulta
garantuje
výchovno-vzdelávací
proces
v akreditovaných študijných programoch na všetkých
troch
stupňoch
vysokoškolského
vzdelávania,
realizovaných kreditovým systémom ECTS.
Prioritne sa sústreďuje na vzdelávanie odborníkov
orientovaných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo,
vinohradníctvo a vinárstvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo,
na navrhovanie záhradných a parkových úprav, sadovnícko-architektonické návrhy verejných, vyhradených
a rekreačných priestorov, obnovu a údržbu zelene,
pozemkové úpravy, ochranu pôdy, vôd a ovzdušia,
odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Zdroj: RainBird
Nenarušuje vzhľad krajiny, všetko je
inštalované pod povrchom pôdy.
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Bakalárske študijné programy (Bc.):
S záhradníctvo,
S krajinné inžinierstvo,
S krajinná a záhradná architektúra,
S pozemkové úpravy a informačné systémy
v poľnohospodárstve.
Inžinierske študijné programy (Ing.):
S záhradníctvo,
S International Master of Horticulture Science,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra,
S biotechnika parkových a krajinných úprav.
Doktorandské študijné programy (PhD.):
S záhradníctvo,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra.
FZKI je súčasťou Centra excelentnosti pre integrovaný
manažment povodia v meniacich sa podmienkach
prostredia (CEIMP), ktoré sa špecializuje na oblasť
znižovania rizík zmeny klímy na životné prostredie
a možnosti proaktívnej adaptácie.
FZKI týmto projektom prispieva k zvyšovaniu environmentálneho povedomia a informovanosti laickej
i odbornej verejnosti o možnostiach zmierňovania
dopadov klimatickej zmeny v oblasti vodného
hospodárstva.
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PRIORITNÁ OS 2 – Operačný program Kvalita životného prostredia
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy,
Výzva OPKZP – PO2 – SC211 – 2018 - 42 v rámci investičnej priority 2.1 – Podpora
investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

NÁZOV PROJEKTU:
Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne
informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy
REALIZÁCIA:
11/2019 - 09/2020
MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU:
celé územie Slovenska
CIEĽ PROJEKTU:
objektívne informovať cieľovú skupinu o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy,
ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy.
Projekt zároveň rieši informovanosť cieľovej skupiny v rámci otázky adaptácie na tieto
mimoriadne udalosti.
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:
študenti stredných a vysokých škôl, pedagógovia, odborníci v dotknutých oblastiach
a široká verejnosť. Cieľová skupina nadobudne relevantné informácie týkajúce sa
dotknutej problematiky projektu.
V RÁMCI TEJTO AKTIVITY VYCHÁDZA DESAŤ NASLEDUJÚCICH BROŽÚR:
S Ochrana proti prírodným katastrofám na Slovensku v súvislosti s globálnou
zmenou klímy
S Historické povodňové značky na Slovensku
S Povodne a ochrana pred nimi
S Voda v krajine
S Erózia pôdy, dôsledky na krajinu a protierózna ochrana
S Sucho
S Klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny
S NOVÉ TECHNIKY ZAVLAŽOVANIA VEREJNEJ ZELENE V MESTSKÝCH SÍDLACH
NA ZMIERNENIE EXTRÉMOV KLÍMY
S Vodné toky v 21. storočí
S Horúčavy
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Tulipánová 7, 949 76 Nitra
www.fzki.uniag.sk
www.vonavestudium.sk
dekfzki@uniag.sk
www.instagram.com/fzki.spu
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