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Abstrakt 
 

Ekologická dlaţba umoţňuje prepojiť vonkajšiu dlaţbu so záhradou či príjazdom do garáţe alebo 

na parkovisko. Ekologická dlaţba má široké vyuţitie aj v mestskej architektúre. Je to ekologicky 

hodnotný prvok s vysokým podielom zelene- aţ okolo 38% plochy. Prednosťou ekologickej 

dlaţby je odvod daţďových vôd priamo do infiltračného podloţia. Ekologické dlaţby sa 

pouţívajú, ak je potrebné na trávnatej ploche vytvoriť dobre pochôdznu resp. pojazdnú časť, 

na spevnenie parkovísk, príjazdových ciest, odpočívadiel, či odstavných plôch. Pri správnej voľbe 

plnia i estetickú funkciu a nie sú náročné na údrţbu.  

The ecological tiles allow you to connect the exterior paving to the garden or to the garage or to 

the parking lot. Ecological paving is also widely used in urban architecture. It is an ecologically 

valuable element with a high proportion of green - up to 38% of the area. The advantage of 

ecological paving is the drainage of rainwater directly into the infiltration bed. Ecological paving 

is used if it is necessary to create a good walkway or grass on the lawn. mobile part, for 

strengthening of car parks, driveways, rest areas or parking areas. At the right choice they also 

fulfill aesthetic function and are not maintenance - intensive. 
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1. Úvod 
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EKORASTER

ekologický spôsob spevnenia pôdy
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2. Záver 
 
V súvislosti s očakávanými negatívnymi dopadmi zmeny klímy v oblasti 

zráţkovej činnosti  (dlhé obdobia sucha striedané extrémnou zráţkovou 

činnosťou) je veľmi dôleţité zniţovať rozlohu nepriepustných povrchov, resp. 

budovať priepustné povrchy všade tam, kde je to moţné, čím sa prispieva 

k zniţovaniu dopadov intenzívnej zráţky, prípadne povodňovej vlny. 

Nepriepustné povrchy v sídlach (betón, asfalt) predstavujú bariéru zniţujúcu 

vsakovanie vody do pôdy, čím dochádza k zvyšovaniu povrchového odtoku 

a prirodzeného vsakovania. Predmetné opatrenia moţno realizovať napríklad 

formou „vodopriepustných parkovísk“, ako aj na verejných priestranstvách. 

Národná recyklačná agentúra Slovensko podporuje technické riešenia pre 

zadrţiavanie vody v krajine pri výstavbe odstavných plôch, parkovísk, chodníkov, 
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bezpečných detských dopadových plôch, multifunkčných ihrísk a sadových úprav. 

Presadzuje pouţívanie materiálov zo zhodnotených odpadov so značkou EPD 

vydaných po  analýzach ţivotného cyklu - LCA pre ich výrobky a odporúča 

stanovenie predajnej hodnoty na hodnotení ţivotného cyklu LCC.   
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