
1. Realizujem si vlastnú daž�ovú záhradu 
 
Daž�ová záhrada je atraktívne depresné miesto v záhrade na zachytávanie daž�ovej 
vody zo spevnených nepriepustných plôch ako sú strechy, chodníky, parkoviská, 
príjazdové cesty.  
 
Pre�o potrebujeme daž�ové  záhrady?  
S územným rozvojom sa zvyšuje viac nepriepustných plôch s odvedenými 
daž�ovými vodami, �ím sa zhoršuje kvalita prostredia, kde �lovek žije. Stavebná 
�innos� zvy�ajne pe�atí zemský povrch a limituje absorbova� daž�ovú vodu do pôdy 
i následný výpar a zvyšuje riziká povrchového odtoku daž�ovej vody s rastom 
povod�ových rizík. Nepriepustný povrch negatívne ovplyv�uje naše životné 
prostredie so znižovaním vlhkosti ovzdušia a rastom výskytu jemných prachových 
a pe�ových �astíc v ovzduší. Výskumy tiež ukázali, že podstatnou �as�ou zne�istenia 
našich potokov, riek a vodných nádrží je spôsobované splachom ne�istôt z našich 
dvorov, ciest, �i parkovísk.  Jednoduchý spôsob, ako udrža� �istotu našich potokov, 
riek i nádrží je realizova� daž�ové záhrady. Výhody daž�ových záhrad sú rozmanité. 
Sú schopné vykonáva� tieto funkcie:  
1. Pomoc udrža� �istú vodu v našich potokoch filtrovaním daž�ovej vody pred 

vstupom do miestneho potoka   
2. Pomôc� zmierni� problémy povodní  
3. Zvýši� atraktivitu a záhradnej architektúry v mestách a obciach  
4. Poskytnú� úto�isko a potravný re�azec pre vo�ne žijúce živo�íchy vrátane vtákov a 

motý�ov  
5. Dopl�ova� zásoby podzemných vôd 
6. Zlepšova� mikroklímu prostredia zvýšeným výparom    
 

   
 
 
Príru�ka pre realizovanie daž�ovej záhrady pre majite�ov domov  
 
Realizácia vlastnej daž�ovej záhrady 
 
Realizácia daž�ovej  záhrady môže by� pomerne jednoduchá. Potrebujeme pre to 
lopatu a  trochu fyzickej námahy. Táto príru�ka vám pomôže vybudova� daž�ovú 
záhradu na vašom pozemku. Ve�kos� a tvar vašej záhrady bude závisie� od 
nieko�kých faktorov, ako je ve�kos� vášho dvora i od pe�azí, ktoré chcete investova�. 
Pamätajte, že nemôžete ma� daž�ovú záhradu ani ve�kú, ani malú, ale primeranú 



v závislosti od objemu daž�ovej vody, ktorú máte k dispozícií z vašich striech 
i spevnených plôch. Daž�ová záhrada môže by� nádherným klenotom na Vašom 
pozemku s vhodným priestorom pre váš relax a zárove� chráni� kvalitu vodných 
zdrojov vo vašom okolí.  
 
Je daž�ová záhrada jazierko?  
Nie. Daž�ové záhrady nie sú rybníky. Ak je daž�ová záhrada dobré navrhnutá, voda 
by sa mala v nej zdrža� maximálne 72 hodín 
 
Bude daž�ová záhrada láka� komárov?  
Nie. Životný cyklus komárov je 7-12 dní. Dobre navrhnutá daž�ová záhrada nesmie 
vytvára� podmienky pre stojatú vodu tak dlho, aby larvy komárov mali príležitos� 
ukon�i� svoj životný cyklus. Daž�ové záhrady majú tiež tú výhodu, že lákajú vážky, 
ktoré sú predátormi komárov.     
 

 
 
Sú daž�ové záhrady �ažko prevádzkovate�né?  
Nie. Pôvodné rastliny pre danú lokalitu v daž�ovej záhrade vytvárajú nádherné 
kvetinové záhony a preto nevyžadujú zvláštnu starostlivos� i prihnojovanie, ani 
pesticídy.   
 
Je daž�ová záhrada drahá?  
Nemusí by�. Ak si kúpite rastliny a prácu si urobíte sami, náklady dosiahnu 20 - 30 
Eur/m2. Ak si zaplatíte architekta resp. krajinného ekológa na projekt, náklady sa 
zvýšia na 70 – 100 Eur/m2.    
 
Príru�ka pre realizovanie daž�ovej záhrady pre majite�ov domov  
 
Nájdenie správneho  miesta pre Vašu daž�ovú záhradu  



Daž�ová záhrada môže by� umiestnená na trávniku v blízkosti vášho domu  so 
zbieraním daž�ovej vody zo strechy i z ostatných spevnených plôch vášho pozemku. 
Zistite si ako odteká daž�ová voda z vášho pozemku. Najvä�šie zdroje vody sú zo 
strechy, spevnených plôch a zhutnených pôd. Vzdialenos� daž�ovej záhrady od 
vášho domu i od susedov by nemala by� menej ako 10 metrov, aby sa zabránilo 
vplyvu priesaku vody na stavbu. Záhrada by tiež nemala by� umiestnená v priestore 
existujúcej kanalizácie, resp. priekop. Najvhodnejšie pre daž�ovú záhradu je slne�né 
miesto dizajnovo integrované do celej záhrady, pod�a možnosti nie pod ve�kými 
stromami, ani v lokalite ve�kých kore�ových štruktúr. Informujte sa na miestnom 
stavebnom úrade, pred realizáciou daž�ovej záhrady, pre prípad možnej 
infraštruktúry v podzemí (plyn, elektrina a pod.) 
  

 
Umiestnenie a projektovanie daž�ovej záhrady 
Táto �as� príru�ky sa venuje projektovaniu daž�ovej záhrady. Kde umiestni� daž�ovú 
záhradu a aká ve�ká by mala by� v závislosti od objemu zbieranej daž�ovej vody, 
type pôdy, sklonu pozemku. Postupujte pod�a odporú�aní v tejto �asti príru�ky 
a pomôže vám, aby ste boli úspešní s realizáciou. 
 
Príru�ka pre realizovanie daž�ovej záhrady pre majite�ov domov (3) 
Ako ve�ká by mala by� vaša daž�ová  záhrada?  
 
Vaša daž�ová záhrada môže by� �ubovo�nej ve�kosti. Ideálne je vytvori� daž�ovú 
záhradu,  ktorá bude absorbova� všetok dáž�, ktorý za normálnych okolností odteká 
z vášho pozemku. Predsa len typická daž�ová záhrada pre rodinný dom je 10-30 m2. 
Ve�kos� vašej daž�ovej záhrady bude závisie� na nižšie uvedených faktoroch:  
1. H�bka záhrady  
2. Objem odtoku daž�ovej vody zo strechy a spevnených plôch 
3. Druh pôdy na záhrade  



 
Daž�ové záhrady boli prvýkrát použité v Marylande (USA) v roku 1990, ako 
technológia znižovania rizík zne�istenia vodných tokov. Záhrady boli vyvinuté na 
myšlienke najlepšej praxe bioretencie daž�ovej vody ako nástroj zbierania vody do 
prelia�in a depresií a spomalenie odtoku z intenzívneho daž�a z búrok a ochráni� 
potoky a rieky pred zne�istením a zárove� zníži� majite�om rodinných domov 
poplatky za odkanalizovanie daž�ových vôd. .    
 
Príru�ka pre realizovanie daž�ovej záhrady pre majite�ov domov  
Privádzanie vody do daž�ovej záhrady  
Existuje nieko�ko možností privádzania daž�ovej vody zo strechy a spevnených 
plôch do tvojej daž�ovej záhrady.  Môžete jednoducho odpoji� daž�ové odkvapové 
rúry od daž�ovej kanalizácie a presmerova� vodu do vašej daž�ovej záhrady 
povrchom vyspádovanou priekopou. Alternatívne môžete  osadi� podzemnú PVC 
rúru pod povrchom s privedením daž�ovej vody zo strechy do daž�ovej záhrady. Na 
ochranu pred silným prúdom vody a erózie z potrubia do daž�ovej záhrady je vhodné 
osadi� vyústenie potrubia geotextíliou a kame�mi. Daž�ová záhrada môže by� 
kombinovaná pred vstupom ešte osadením suda, do ktorého priteká daž�ová voda 
zo strechy.      
 
H�bka a sklony svahov daž�ovej záhrady  
Ve�kos� daž�ovej záhrady bude ovplyv�ova� h�bku i sklon svahov. Ideálna h�bka 
daž�ovej záhrady je medzi 15 – 30 cm. Pri h�bke 15 cm bude musie� daž�ová 
záhrada by� pomerne ve�ká, aby bol dostatok kapacity na akumulovanie 
zozbieraného objemu daž�a. Na druhej strane  daž�ová záhrada hlbšia ako 30 cm 
môže zadržiava� daž�ovú vodu príliš dlho v závislosti od pôdného substrátu. Vo 
všeobecnosti platí, že sklony svahov daž�ovej záhrady viac ako 12% nie sú vhodné.  
Inštaláciu daž�ovej záhrady odporú�ame v najnižších priestoroch rovinatej �asti 
vášho pozemku.  Daž�ové sudy môžu by� tiež použité na zber daž�ovej vody zo 
strechy s jej následným použitím v daž�ovej záhrade. Použitie suda ovplyvní aj 
ve�kos� plochy daž�ovej záhrady.  



 
 
Stanovenie povodia Vašej daž�ovej záhrady  
Zrátajte plochu striech budov na Vašom pozemku a plochu spevnených prístupových 
ciest a chodníkov. Navrhnutím zonácie h�bok daž�ovej záhrady a výpo�et plochy 
zberu daž�ovej vody do záhrady je �alším krokom k ur�eniu plochy daž�ovej 
záhrady. Ak poznáte plochu strechy, z ktorej budete zbiera� daž�ovú vodu do 
daž�ovej záhrady,  
 

 
 



Základné pôdne testy  
Existujú jednoduché testy, ktoré možno vykona� na zistenie typu pôdy, ktorú máte 
v záhrade. 
Pôdy môžu by� pies�ité, prachovité, ílovité.  Tu sú niektoré námety na testy: 
1. Najjednoduchším testom je vzatie vlhkej pôdy medzi špi�ky prstov. Pies�itú pôdu 

cítite ve�mi zrete�ne, pri prachových �asticiach hladkos� a pri ílovitých �asticiach 
lepkavos�.  

2. �alším testom môže by� vzatie vlhkej pôdy medzi palcom a ukazovákom 
a nanesenie pásu hliny na hladkú plastovú dosku. Pies�itá pôda netvorí stuhu, 
nanesený pás z prachovej pôdy bude krátky a priesvitný a z ílovitej pôdy bude 
vytvorený pás dlhý a hrubý.    

3. Pri suchom teste urobte gu�u a nechajte uschnú� nieko�ko hodín. Ke� je pôda 
suchá, rozdrvte ju medzi palcom a ukazovákom. Pies�itá pôda sa rozdrví �ahko, 
prachová sa rozdrví �ažšie a ílovité pôdy sa rozdrvia ve�mi �ažko až nemožne.    

 
 
�alší výskum pôdnych typov 
Najjednoduchší spôsob, ako ur�i� vlastnosti pôdy vo vašej záhrade je pozva� si 
pedológa z Pôdoznaleckého ústavu, kde majú k dispozícií napríklad pôdne mapy. 
Vlastnos� pôdy ovplyv�uje rýchlos� vsaku pri nasýtenej hydraulickej vodivosti, h�bke 
nepriepustného podložia a úrove� hladín podzemných vôd. Z mapy môžete ur�i� 
miesto pre daž�ovú záhradu v záhrade. Z mapy si môžete vybra� typ pôdy v mieste 
navrhovanej daž�ovej záhrady. Žia�, najmä v mestských oblastiach nie všetky pôdy 
sú plne zmapované, pretože aj na Vašom pozemku mohla by� navozená sutina �i 
zemina z inej lokality, �o nie je  zaregistrované v mape. Najjednoduchšie je urobi� 
pôdny test.  Ak máte pochybnosti, vhodné je sa obráti� na profesionála. Majte na 
pamäti, že najvhodnejšie je vybudova� daž�ovú záhradu na pieso�natej alebo 
prachovitej pôde. Ak však máte ílovité pôdy, odporú�ame zlepši� priepustnos� pôdy 
napríklad kompostovaním.  
 
Pôdny  typ a ve�kos� záhrady  
Ke� už máte ur�enú h�bku daž�ovej záhrady a pôdny typ, je potrebné ur�i� ve�kos�. 
Typ pôdy ur�uje rýchlos� vsaku vody zo záhrady. Ak pôdny profil je pieso�natý, je 
potrebné vylepši� pôdu kompostom. Prachovitá pôda je lepšia ako ílovitá. Ílovitá pôda 
tiež potrebuje vylepšenie kompostom, v krajnom prípade výmenu celého pôdneho 
substrátu, aby sme zlepšili presiakavos� daž�ovej záhrady. Odporú�aný pôdny mix je 
50-60% piesku, 30-40% ílovitej ornice, ktorú môžete bežne zakúpi� na trhu, resp. 
u dodávate�och záhradníckych služieb.  Organická hmota by mala dosahova� 5-10%, 
najvhodnejšia z kompostu.  
Ak by ste chceli presnejší pôdny mix, obrá�te sa na špecializované organizácie, ktoré 
budú schopné poskytnú� vám pôdny mix s vhodnými bioreten�nými vlastnos�ami.   



 
Výberom ve�kosti záhrady a pôdneho substrátu v nej, potrebujete tvar daž�ovej 
záhrady, ktorá esteticky a krajinotvorne zapadne do Vašej záhrady. Existuje viacero 
zásad, ktoré potrebujete pre návrh tvaru daž�ovej záhrady. Dlhšia �as� záhrady by 
mala by� kolmo k prítoku vody. Tým sa maximalizuje schopnos�  daž�ovej záhrady 
zachyti� vodu. Mala by by� dostato�ne široká, aby sa voda v záhrade rozlievala 
rovnomerne. Dobrým pravidlom je dodrža� pomer d�žky a šírky záhrady v pomere 
2:1. 
 
Ve�kos� Daž�ovej záhrady  
Ak daž�ová záhrada má viac ako 30 m2, odporú�ame daž�ovú záhradu rozdeli� na 
viac menších záhrad. 
  
Stanovenie ve�kosti daž�ovej záhrady  
Pre dobre priepustnú pieso�natú pôdu sa odporú�a pomer zbernej plochy ku ploche 
daž�ovej záhrady 5:1. To znamená, že ak máte zbernú plochu 150 m2, plocha 
daž�ovej záhrady by mala by� 30 m2. Ak sú pôdy horšej kvality a menej priepustné, 
potom sa odporú�a pomer 3:1.  
 
Budovanie daž�ovej záhrady  
Za�nite tým, že ohrani�íte obvod vašej záhrady. Tento môžete ozna�i� kolíkmi, 
vlajkami, alebo záhradnou hadicou pozd�ž okraja. To vám vymedzí oblas�, kde 
budete kopa�. Ke� ste ur�ili obvod vašej daž�ovej záhrady, môžete za�a� kopa�. 
Najsamprv vyberiete ma�inu Ak ste na úplnej rovine, potom vyh�bite daž�ovú 
záhradu výkopom zeminy a jej odvezením na iné miesto v záhrade, kde túto zeminu 
potrebujete. Ak je lokalita vo svahu, vykopanú zeminu použijete na nav�šenie hrádze 
na dolnej strane. Hrádzu zhutnite a vyrovnajte  Pokra�ujte s kopaním až na úrove� 
potrebnej h�bky a v prípade potreby aj navýšenia hrádze, ktorú po zhutnení prikryjete 
ma�inou.  
 

Prípravné práce na záhrade

 



Daž�ovú záhradu môžete vykopa� ru�ne, alebo záhradným bagrom. Ak ste nútení 
použi� bager na výkopové práce vašej záhrade, vyvarujte sa manipulácie bagra pri 
výkopových prácach priamo v daž�ovej záhrade, aby nedošlo k zhutneniu pôdy.  

 
 
Prívod daž�ovej vody   
Prívod daž�ovej vody do daž�ovej záhrady je gravita�ný priamo z odkvapovej rúry 
povrchovo, alebo podpovrchovo. Vyústenie prítoku do záhrady je potrebné 
zabezpe�i� proti prívalom prítoku daž�ovej vody, aby nedochádzalo k erózii dna 
i deformácii flóry v záhrade.  
 

 
 



Zónovanie rastlín 

 
 
 
Schema rozmiestnenia rastlín v dáž�ovej záhrade 
 

 
 
 
Príklady daž�ových záhrad 



 

  
 

   
 

   
 
 
 


