
Dimenzovanie dažďového zásobníka pre potrebu závlahy  
 

Často sme dotazovaní, ako nadimenzovať veľkosť dažďového zásobníka určeného 
pre  zachytávanie dažďovej vody pre letnú závlahu trávnika. 

 

Keďže v tejto oblasti sme sa v praxi stretávali s rôznymi číslami a odporučeniami - 
hlavne od záhradníkov, ktoré sa vzájomne dosť líšili – pozrime sa na vec bližsie:  
 

Pre zhodnotenie potreby vody pre závlahovú sezónu musíme vychádzať z množstva 
dažďovej vody, ktoré nám na plochu trávnika mesačne naprší a množstva vody, ktoré sa 
z povrchu trávnika v teplých mesiacoch za príslušný mesiac odparí. Pokiaľ sa v danom 
mesiaci odparí viac, ako na plochu trávniku naprší, rozdiel je nutné doplniť doplnkovou 
závlahou. Závlaha teda pokrýva  rozdiel medzi dopadnutou a odparenou vodou. 
 
Pre príklad si zoberme južné Slovensko,  obec Nesvady pri Nových Zámkoch. V tejto teplej 
lokalite sú nasledovné mesačné zrážkové úhrny: 
 
Tabuľka 1. 
Priemerné mesačné úhrny zrážok za obdobie r. 1931 - 1960 z ombrometrickej stanice 
Nesvady. 
 

Mesiac    I     II   III   IV   V   VI VII VIII IX X XI   XII  

Úhrny/mm/    32 37 35 36   61   68    62     52     33   52   54    44  

 
Ročné priemerné úhrny zrážok tu spolu dosiahujú 566 mm. Ako vidno z tabuľky, 

rozdelenie zrážok je v priebehu roka dosť nerovnomerné. Najväčšie zrážky bývajú v  jarných a 
letných mesiacoch /máj - august/ a zaujímavý je pokles zrážok v septembri – počas babieho leta. 
 

Druhou dôležitou klimatickou charakteristikou je pre nás výpar. Výpar z povrchu pôdy 
vypočítal Tomlain /1980/ na základe dlhodobých klimatických charakteristík /1931-1960/ pre 
blízku meteorologickú stanicu Hurbanovo a tieto hodnoty sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 
 
Tabuľka 2. 

Mesiac    I     II   III   IV   V   VI VII VIII IX X XI   XII  

Úhrny/mm/    1 9 30 69 99 79 70 51 34 21 8 3  

 
Ročné priemerné úhrny výparu dosahujú teda až 474 mm! (iba rozdiel  medzi 566mm a 
474mm = 92mm je množstvo vody, ktoré vsiakne do zeme a doplní podzemné zdroje vody). 
 
 
 
 
  



Porovnaním oboch týchto tabuliek zistíme, v ktorých mesiacoch v Nesvadoch vzniká skutočná 
potreba zavlažovania trávnika: 
 
Tabuľka 3. 

Mesiac    I     II   III   IV   V   VI VII VIII IX X XI   XII 

Úhrny/mm/       33 38 11 8  1    

 
 

Vo vegetačnom období máj až august sú teda nie len že všetky dopadnuté zrážky 
spotrebované na evapotranspiráciu (odpar), ale  keďže  v tomto období  sa dokonca z pôdy odparí 
viacej vody, ako naprší – tento rozdiel musíme dopĺňať závlahou. 
 

 
 

Z tabuľky vyplývajú zaujímavé údaje – najväčšia potreba závlahovej vody je v mesiaci 
máji - kedy treba trávniku doplniť až 38 mm vody, a nie mesiac august – ako by sa prirodzene 
očakávalo. Po prepočítaní na 1 ár trávnika v máji potrebujeme až  3,8 m3 vody na zavlažovanie. 
V ostatných mesiacoch je to menej. ( napríklad v auguste iba 0,8 m3). 
 
Za rok pre 1 ár trávnika potrebujeme v Nesvadoch spolu 9,1 m3 závlahy –  v priemere po 
dobu 6 mesiacov teda okolo 1,5 m3  vody za mesiac. 
 

Z týchto nerovnomerných čísiel vyplýva záver -  zachytávanie vody zo strechy bežného 
rodinného domu bude potrebu  vody na závlahu pokrývať počas jednotlivých mesiacoch 
nerovnomerne – niekedy na závlahu nebudeme potrebovať ani kvapku vody, niekedy zachytená 
dažďová voda nám môže plne pokryť potrebu závlahy trávnika a  v niektorých mesiacoch nám 
dažďová voda bude ešte aj chýbať –  veľkosť strechy  teda nemusí úplne postačovať na zachytenie 
potrebného množstva dažďovej vody – závisí to na veľkosti strechy, výmere trávnika a mesiaci. 
 

V praxi skutočne často vidíme, že dažďový zásobník nám v letných mesiacoch  
v niektorom  mesiaci  úplne nepokryje spotrebu vody na závlahu, ale len jej časť - vtedy 
nedostatok potreby vody zabezpečujeme  automatickým dopúšťaním pitnej vody do dažďového 
zásobníka. Zvlášť to platí v prípade, ak dažďovú vodu zároveň používame v rodinnom dome aj na 
úžitkové účely - splachovanie toaliet, či na pranie. Veľká časť strechy vtedy zabezpečuje  túto 
vnútornú spotrebu RD. 
 

Keďže voda na pranie je pre nás ale oveľa cennejšia ako voda pre závlahu trávnika ( 
z dôvodu že je to destilovaná voda a teda šetríme pri praní v dažďovej vode tak prádlo, ako aj 
pracie prášky) , teoreticky by sme si vždy mali  posledných 0,5 m3 dažďovej mäkkej vody 
v zásobníku  radšej rezervovať na pranie a závlahu prepojiť natvrdo na pitnú vodu. 
V praxi sa to tak ale zväčša (zatiaľ) nedeje a po (chybnom) vyčerpaní poslednej dažďovej vody zo 
zásobníka sa dopúšťa do zásobníka už pitná (tvrdá) voda - používaná tak na pranie, ako aj na 
závlahu .... 
 
 



Majme  RD s využívaním v dome a zároveň so závlahou  trávnika: 
 

Pri rodinnom dome s pôdorysom strechy 150m2  môžeme použiť  maximálne 6m3 
zásobník - nakoľko pri dimenzovaní sa zvykne rátať 1m3 objemu zásobníka pre každých  25m2 
strechy. Pokiaľ zároveň v dome žijú napríklad 4 osoby -  pre ich potreby odpovedá  4m3 zásobník 
–  nakoľko pre 1 osobu sa dimenzujme 1 m3 zásobníka / 1 osobu. V RD  4m3 zásobník plne 
pokrýva potreby tu bývajúcich osôb na splachovanie WC, pranie ....Dispozičný rozdiel pre 
potrebu závlahy je preto iba 6m3 – 4m3 = 2m3. Iba tento objem zásobníka máme k dispozícií k 
závlahe trávnika. V letných mesiacoch samozrejme (zvlášť pri výmerách trávnika viac ako je 1 ár)  
sa nám stáva, že sa  nám zásobník niekedy úplne vyprázdni – všetka voda sa pri dlhšom období 
sucha a horúčav minie a vtedy istú časť vody musíme dopĺňať pitnou vodou. 

 
 
Príklad 1 – RD len so zásobovaním trávnika 
Ako to vyzerá číselne, ak by sme zásobník využívali len pre potrebu závlahy? 
(Pozn.- často nám toto riešenie zostáva ako jediná varianta využitia dažďovej vody pre tých 
stavebníkov, ktorí neboli architektom včas  informovaní o výhodách využívania dažďovej vody 
v RD a preto  si včas nezrealizovali  v RD úžitkový rozvod vody). 
 
Situácia bude vtedy nasledovná: 
Majme horeuvedený  RD - o veľkosti strechy 150 m2. Na tento RD mesačne (po prerátaní tabuľky 
1 na dažďové úhrny) naprší nasledujúce množstvo zrážok: 
 
Tabuľka 3: 

Mesiac    I     II   III   IV   V   VI VII VIII IX X XI   XII 

Úhrny/mm/    4,8 5,5 5,2 5,4 9,1 10,2 9,3 7,8 4,9 7,8 8,1 6,6 

 
Pri zohľadnení tabuľky 2 (potreba vody na závlahu pre 1 ár trávnika) a tabuľky 3 (množstvo 
dažďovej vody, ktorú zo 150 m2 zachytíme pre závlahu) vychádza po predelení, že získané 
množstvá dažďovej vody môžu počas závlahových mesiacov zavlažiť tieto  maximálne plochy 
trávnika:    
 
Tabuľka 4. 

Mesiac    I     II   III   IV   V   VI VII VIII IX X XI   XII 

Trávnik/ár/       1,6 2,4 9,2 11,6  49    

 
Z tabuľky 4 vyplýva, že veľkosť maximálnej plochy trávnika, ktorú dokáže 150 m2 strechy 
(napojenej na 6 m3 veľký zásobník) plne zásobiť vodou,  sa počas letných mesiacov významne 
mení a rozdiely sú tu skutočne veľké. 
 
 

Na tomto mieste je potrebné upozorniť, že situáciu so zásobovaním vodou závlahovému 
systému veľmi nezlepší  zväčšenie objemu dažďového zásobníka zo 6 m3 napríklad na 10m3 -
 väčší objem zásobníka sa pozitívne prejaví len v prvom (prípadne druhom) mesiaci závlah 
a neskôr po vyčerpaní zimných zásob už nie. Väčší objem zásobníka totiž neznamená, že do 
zásobníka natečie zo strechy viac vody. Takúto chybu často vidíme na stavbách – 
predimenzované dažďové zásobníky sú počas sezóny potom ledva poloprázdne - navýšený objem 
predstavuje len zbytočne predraženú investíciu.   

 
 
Príklad  2 - RD s využitím v dome a so zavlažovaním trávnika 
Zaujímavé bude porovnanie bilancie  príjmu dažďovej vody a spotreby vody pre totožný RD s 
výmerou strechy 150m2 a so 4 tu bývajúcimi obyvateľmi, využívajúcimi dažďovú vodu v dome a  
so zavlažovaným trávnikom o ploche konkrétne 3 áre. 
Podľa dlhodobých pozorovaní je spotreba úžitkovej vody pripadajúca na 1 osobu cca  1,1 m3 na 
mesiac.  



Tabuľka 5: 
Mesiac    I II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII 
Úhrny/mm/m3/    4,8 5,5 5,2 5,4 9,1 10,2 9,3 7,8 4,9 7,8 8,1 6,6 
Spotreba osôb   
(m3)    

4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

trávnik (m3)    9,9 11,4 3,2 2,4  0,3    
Diferencia (m3) +0,4 +1,1 +0,8 -8,9 -6,7 +2,5 +2,5 +3,4 +0,2 +3,4 +3,7 +2,2 

 
Z tabuľky 5 vyplýva, že zisk dažďovej vody zo striech je počas 10 mesiacov v roku vyšší, ako 
bude celková mesačná spotreba oboch systémov –   prebytok sa odporúča likvidovať vsakovaním 
na vlastnom pozemku. 
 
Iba počas dvoch mesiacov v roku (apríl, máj) dažďový zásobník nebude schopný plne zaistiť 
potrebu dažďovej vody. Vtedy sa deficit vody musí dopĺniť pitnou vodou. Ale aj v týchto 
mesiacoch sa významná časť vody potrebnej na závlahu pokryje dažďovou vodou – v apríli 1m3 a 
v máji dažďová voda pokryje 4,7 m3. 
 
Pozn.: ako vidno, väčší zásobník by nám skutočne veľmi nepomohol - v zimných mesiacoch I. až 
III. by síce zachytil (získali by sme) doplnkových 2,3 m3 vody, ale to za cenu podstatného 
navýšenia ceny zásobníka.  

 
Doporučenia pre pestovateľov trávnika : 
 

Spotreba vody na závlahu trávnika môže byť aj u porovnateľných objektov rozdielna . 
Spotreba závisí od lokality, sorty trávy , založenia trávnika, ale aj od spôsobu zavlažovania. 
Umenie nie je zavlažovať veľa, ale rozumne. Zavlažovať sa odporúča v noci – kedy klesne teplota 
a stúpne vlhkosť vzduchu. Najnižšia teplota vzduchu počas dňa je medzi 5 - 6  hodinou rannou, 
kedy je optimálne poliať trávnik – vtedy sa dá využiť aj rosný bod – čím sa navýši množstvo 
dodanej vody aj o doplnkovo vzniknutú rosu. Po východe slnka sa už neodporúča zavlažovať – 
počas dňa má mať tráva zatvorené póry a tak sa z nej má minimalizovať výpar vody. Nadmerná 
závlaha spôsobuje aj zvýšený rast trávnika - čo pre majiteľa znamená nepríjemnú  potrebu 
častejšieho kosenia a častejšieho vývozu pokosenej hmoty na skládku - čo pri 3 ároch už 
predstavuje viacero vriec trávy - skladovanie pokosenej trávy predstavuje negatívnu – odvrátenú 
stránku pestovania trávnika.  



 
Keďže na jar pozorujeme intenzívnejší rast trávy – aj na základe horeuvedených prepočtov 

v mesiacoch  apríl – máj možno odporučiť rozumnú  redukciu závlahy za účelom spomaliť rast 
trávnika   a tak na prijateľnú mieru zredukovať produkciu pokosenej trávnatej hmoty. Optimálne 
riešenie tu môže byťv trávniku aj zapichnutý vlhkostný senzor zeminy - závlahu  si  potom možno 
voličom vlhkosti podľa potreby regulovať -  intenzita rastu trávnika tak môže byť rozumne 
regulovaná  podľa požiadavky majiteľa. Používanie dažďovej vody na závlahu je veľmi vhodným 
spôsobom zavlažovania – nie len že nedochádza pri tom k zavápneniu rozstrekovacích trisiek, ale 
pozitívne dochádza aj k rozpúšťaniu prípadných starších sedimentov na triskách. Aj zloženie a pH 
dažďovej vody (mäkká voda) lepšie vyhovuje trávniku, ako je zalievanie tvrdou pitnou vodou    
 
 
Záver a odporučenia : 
 
Pre dimenzovanie zásobníka pre potrebu závlahy odporúčame uvažovať s 1m3 zásobníka / 1 ár 
trávnika. 
 

Pri presnom výpočte  veľkosti  zásobníka určeného pre závlahu je potrebné  brať do úvahy 
viacero súvislostí –  napríklad lokalitu, druh trávnika....preto odporúčame zohľadňovať ako 
prioritné skôr ekonomické kritéria – výhodnejšie je optimalizovať objem pri zohľadnení ceny 
zásobníka , ako zvyšovať  objem nad rozumnú úroveň (viď tabuľka 5). 
 

Z dôvodu, že závlahové obdobie predstavuje len menšiu časť roka,  odporúčame vždy 
dažďový zásobník  kombinovať s využívaním v RD  počas celého roku - čím využiteľnosť 
dažďového systému stúpne až 12 mesiacov v roku – čo zabezpečí rýchlu návratnosť investície. 
Objem dažďového zásobník potrebného pre vnútornú potrebu v RD v takomto prípade navýšime 
o dodatkový objem pre účely závlah jednoduchým pravidlom -  1m3 zásobníka pripadá na každý 
1 ár trávnika, pričom sme zhora ohraničení veľkosťou strechy (1 m3 / 25 m2 plochy strechy). 
Technicky maximálny objem zásobníka obmedzuje teda zhora vždy veľkosť strechy – ale ani 
takto na maximum navýšený objem zásobníka nemusí zabezpečiť vždy 100% zavlažovanie počas 
všetkých letných mesiacov - rozdiel sa musí zabezpečiť dopĺňaním  pitnou vodou. Aj keď 
poznanie, že využívanie dažďového zásobníka pri RD iba na závlahu trávnikov nie je ekonomické 
tak, ako pri celoročnom využívaní, iná situácia môže vznikať ale pri trávnatých plochách pri 
veľkých obchodných a priemyselných objektoch, zvlášť pri výhodných pomeroch strechy 
k ploche trávnikov - kedy aj malý dážď vie dažďový zásobník naplniť do plna. 


