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Veľké Zálužie
Obec je vzdialená približne 10 kilometrov západne
od krajského a okresného mesta Nitra. Veľké Zálužie
leží v Nitrianskej pahorkatine, ktorá je súčasťou
väčšieho celku, Podunajskej pahorkatiny.
• Rozloha:

32,1 km² (3 210 ha);

• Obyvateľstvo:

4 238 (31. 12. 2019);

• Nadmorská výška: 180 m n. m.

Riešená lokalita
• Najviac postihované územie (oblasť) sa vyskytuje v
severozápadnej časti k. ú. Veľké Zálužie. Do mikropovodia
(113,94 ha), ktoré ohrozuje približne 50 rodinných domov v
problémovej oblasti, sa nachádza premostenie rýchlostnej
cesty R1, orná pôda, miestné komunikácie, poľné cesty a
nelesná drevinová vegetácia. Terén je mierne svahovitý, svahy
sa zbiehajú do doliny, v ktorej sa nachádzajú dve ulice, ktoré
počas výrazných dažďov vytápa. Povodňová vlna sa následne
popod cestu III. triedy presúva na ul. Podvinohrady. Domy na
jednej strany tejto ulice majú svahovité záhrady, v ktorých
spodnou časťou prechádza Čerešňový potok ten nedokáže
prívalovú vlnu absorbovať, dochádza k vyplavovaniu vody,
zaplavovaniu záhrad. Táto ulica je tak postihovaná vodou, ktorá
prichádza z ulíc Lúčna a Vodná a zo spodnej časti vodou z
potoka.

Krajinná štruktúra
• Súčasné využitie krajiny v riešenej lokalite je z
prevažnej časti zastúpené ornou pôdou čo
predstavuje 70,5 % (80,4 ha) z celkovej výmery
riešeného povodia.

Príčiny vzniku záplav
Orná pôda:
• veľkoblokovie polia;
• zlá agrotechnika (orba kolmo na svah);
• nevhodný osevný postu s preferovaním
širokoriadkových plodín ako je kukurica;
• orba až po hranicu cesty, lesa,
odvodňovacieho rigola či hranice zastavaných
pozemkov bez nárazníkovej zóny;
• nedodržiavanie deliminačných zásad členenia
druhu pozemkov na svahu.

Príčiny vzniku záplav
Cestné teleso R1:
• nespevnené svahy;
• neodvodnené výpusty z cestného telesa;
• nevhodne vyústenie výpustov z cestného
telesa;

• zanedbaná údržba priepustu popod cestné
teleso;
• nevybudovaný odlučovač ropných látok.

Príčiny vzniku záplav
Zastavanie územie:
• výstavba IBV na ornej pôde;
• nepravidelná údržba odvodňovacích
kanálov;
• absencia vsakovacích prvkov pre
zadržiavanie dažďovej vody zo striech a
dvorov;
• vyvedenie strešných okapov na miestnu
komunikáciu;

Príčiny vzniku záplav
Vodná erózia:
• vznik sústredeného odtoku;
• neprerušená dĺžka svahu;
• zlá agrotechnika (orba kolmo na svah);
• nezatrávnené údolnice;

Následky vzniku záplav

Zdroj: DHZ Veľké Zálužie

Rozborové mapy územia
Vodná erózia:
• vznik sústredeného odtoku a erózneho zmyvu na ornej
pôde;
• prekročené zákonom stanovené limitné hodnoty straty
pôdy.

Rozborové mapy územia
Sklon svahu:
• priemerný sklon svahu v riešenom povodí 5,4°;

• nedodržiavanie delimitačných kritérií na poľnohospodárskej
pôde.

Rozborové mapy územia
Neprerušená dĺžka svahu:
• priemerná neprerušená dĺžka svahu v riešenom povodí 258m;

• nedodržiavanie prípustnej dĺžky svahu na poľnohospodárskej
pôde.

Návrh riešenia situácie
Navrhované prvky:
• zatrávnená údolnica (ZÚ1 – ZÚ6);

• protierózna agrotechnika;
• protierózna priehlbinová priekopa (PPP1 – PPP6);
• vsakovací pás/priekopa (VP1 – VP2);

• odvodňovací rigol (OR1);
• vsakovacie nádrže (RN1 – RN3);
• vodná nádrž/polder (VN1).

Návrh riešenia situácie
Zatrávnená údolnica (ZÚ1 – ZÚ6):

• údolnica (vo všeobecnosti lineárna svahová
depresia) opevnená trvalým trávnym
porastom;
• v riešenom území navrhujeme 6
zatrávnených údolníc situovaných v
depresiach svahu s možnosťou tvorby
sústredeného povrchového odtoku;
• prínosom zatrávnenej údolnice je
spomalenie povrchového odtoku, infiltrácia a
zníženie kinetickej energie vody;
• zabránenie tvorby eróznych rýh a tiež
zamedzenie/zníženie erózneho odnosu.

Zdroj: internet

Návrh riešenia
situácie
Protierózna agrotechnika:

• orba – účinok samotnej orby po vrstevnici sa
prejavuje znížením povrchového odtoku
najmä v medzivegetačnom zimnom období,
keď je pôda bez vegetačného krytu;
• osevný postup – protierózne osevné postupy
sa navrhujú v prípadoch pozemkov s veľkým
sklonom, s výraznou vertikálnou a
horizontálnou členitosťou;
• Zatrávňovanie – zatrávňovanie erózne
ohrozených plôch s cieľom znížiť intenzitu
erózie.

Zdroj: internet

Návrh riešenia situácie
Protierózna priehlbinová priekopa (PPP1 – PPP6):
• protierózna priekopa zachytáva a odvádza vonkajšiu (cudziu)
vodu pritekajúcu do chráneného záujmového územia.;
• protierózna priekopa, ktorá zachytáva (zbiera) návrhový
povrchový odtok na chránenej ploche a bezpečne ho odvedie
mimo chránenej plochy;
• protierózna priekopa, ktorá bezpečne odvedie zachytený
návrhový povrchový odtok mimo chráneného územia;
• vsakovacia protierózna priekopa, ktorá zachytí návrhový
povrchový odtok na chránenej ploche a pretransformuje ho
na podpovrchovú vodu;
• protierózna kombinovaná priekopa, ktorá pomocou
regulačného objektu časť zachyteného povrchového odtoku
infiltráciou pretransformuje na podpovrchovú vodu a
zostávajúcu časť bezpečne odvedie mimo chráneného
územia alebo do zvodnej priekopy.
Zdroj: internet

Návrh riešenia situácie
Vsakovací pás/priekopa (VP1 – VP2):
• pás pozemku s vyššou infiltračnou
schopnosťou, ktorého cieľom je
transformácia povrchového odtoku z
vyššie ležiaceho chráneného pása (územia)
na podpovrchovú vodu;
• možnosť vybudovania vsakovacej drenáže
z rodinných domov resp. z uličných
vpustov.

Zdroj: internet

Návrh riešenia situácie
odvodňovací rigol (OR1):
• odvodňovací rigol slúži na bezpečné
odvedenie povrchovej vody;
• v riešenom území navrhujeme
vybudovanie jedného odvodňovacieho
rigolu popri už existujúcej IBV;
• tiež navrhujeme spevnenie už existujúcich
odvodňovacích rigolov a ich pravidelné
čistenie po výdatných zrážkach.

Zdroj: internet

Návrh riešenia situácie
Vsakovacie nádrže (RN1 – RN3):
• slúžia na zachytávanie veľkého množstva
povrchovej vody, ktorá je zadržiavaná v
týchto nádržiach a následne infiltrovaná
do pôdy;
• v riešenom území navrhujeme 3
vsakovacích nádrži na vstupe do
zastavaného územia obce;
• prínosom vsakovacích nádrži je zlepšenie
vodného režimu pôdy a sploštenie
prívalovej povodňovej vlny.

Zdroj: internet

Návrh riešenia situácie
vodná nádrž/polder (VN1):
• je to vodné dielo slúžiace k protipovodňovej
ochrane;
• k akumulácii vody dochádza počas povodní,
čím sa transformuje povodňová vlna, ktorá
následne pôsobí menšie alebo žiadne škody. V
poldri takisto sedimentujú erodované častice a
vodné nádrže nižšie na toku sa tak chránia pred
zanášaním. Plocha poldru býva
poľnohospodársky využívaná, najčastejšie ako
trvalý trávnatý porast;
• v riešenom území navrhujeme 1 suchý polder v
údolnici na poľnohospodárskej pôde.
Zdroj: internet

Kroky riešenia situácie
Navrhované kroky:
1.

pravidelné čistenie rigolov, priepustov a nánosov po každom väčšom povrchovom prietoku;

2.

poľnohospodársky podnik musí začať dodržiavať protieróznu agrotechniku (orba po vrstevnici, prispôsobiť
osevné postupy a nechávať zatrávnené nárazníkové zóny v okolí ciest, údolnic, hraníc zastavaného územia;

3.

obec a poľnohospodársky podnik musia aktívne spolupracovať a hľadať riešenia aj na výmene pozemkov pre
vybudovanie protieróznych priekop a zatrávnenia údolnic;

4.

obec by mala prehodnotiť územný plán obce a nerozširovať zastavané územie v pravidelne zaplavovaných
územiach;

5.

zamedziť vypúšťanie dažďových vôd zo striech a dvorov na miestne komunikácie a motivovať ľudí k
vybudovaniu infiltračných nádrži;

6.

vybudovanie odvodňovacích rigolov a vsakovacích priekop;

7.

vyzvať diaľničnú spoločnosť o dobudovanie odlučovača ropných látok a vyčistenie priepustu pod cestným
telesom;

8.

vybudovanie vodnej nádrže/poldra.

Odhadovanú sumu za projekt môžeme rozdeliť do niekoľkých etáp:
• pravidelné čistenie, plus po výdatných zrážkach si môže obec robiť na
vlastné náklady – 500€/rok;
• protierózna agrotechnika – 0€;

Cena
projektu

• výmena alebo odkúpenie pozemkov pod navrhovanými
protieróznymi a protipovodňovými prvkami – 10 000 až 25 000€ (tu
by výrazne pomohlo keby obec požiadala o vykonanie komplexných
pozemkových úprav. Vyriešil by sa celý kataster a obec by to nič
nestálo);
• ľudia by si mali za vlastné náklady vybudovať vsakovacie nádrže na
infiltráciu dažďovej vody zo striech a dvorov;
• vybudovanie vsakovacích pásov, rigolov a nádrži – 30 000 až 50 000€;
• diaľničná spoločnosť je povinná sa na jej vlastné náklady starať o
bezpečné a ekologické odvedenie zrážkovej vody z povrchu vozovky;
• vybudovanie vodnej nádrže/poldra je najväčšia položka. Odhadovaná
suma na množstvo zadržanej vody a bezpečnosť sa odhaduje (zemné
práce, materiál, technika) na: 100 000€

problém s výkupom
pozemkov pod navrhovanými
opatreniami

Riziká
projektu

finančná náročnosť realizácie

neochota poľnohospodárskeho
podniku správne hospodáriť na
pozemkoch

pravidelná údržba

Ďakujeme za pozornosť
;)

