
 

 

 

 

 

Konfrontácia klasických retenčných 

spevnených plôch a 

environmentálnych retenčných 

spevnených plôch 

Podnik obehového hospodárstva 

Združenie domových samospráv 



Klasická retenčná spevnená 
plocha po 1 roku užívania 
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Klasická retenčná spevnená 
plocha po 1 roku užívania 



Klasická retenčná spevnená 
plocha po 1 roku užívania, zlé 

odvodnenie 



Klasická retenčná spevnená 
plocha so zámkovej dlažby, 

zapäčatenie povrchu 



Environmentálne spevnené 
plochy  -POH MINERAL 



Environmentálne spevnené 
plochy – POH mineral 



Environmentálne spevnené 
plochy – POH mineral 



Environmentálne spevnené 
plochy  -POH MINERAL + poh rock 



Environmentálne spevnené 
plochy  -POH MINERAL 

Zabezpečenie priepustnosti štrkového 

povrchu , zabezpečenie rozostupov a dilatácie 

dlažby 



Environmentálne spevnené 
plochy – POH ROCK 



Environmentálne spevnené 
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Environmentálne spevnené 
plochy – POH ROCK  



Environmentálne spevnené 
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Environmentálne spevnené 
plochy – POH ROCK  



Environmentálne spevnené 
plochy – POH ROCK  



Environmentálne spevnené 
plochy – značenie 



Environmentálne spevnené 
plochy – značenie 



Environmentálne spevnené 
plochy – značenie 



sumár spevnené plochy – 
porovnanie 

Klasické parkovisko – hrúbka 520mm Enviro parkovisko – hrúbka 290mm 

Nezabudni!!! 

 

Každý návrh 

dolož 

statickými a 

dynamickými 

výpočtami 

únosnosti a 

vody. 



Environmentálne spevnené 
plochy – Výhody riešenia 

VÝHODY POUŽITIA ENVIRONMENTÁLNEJ SKLADBY: 

Neutrálne k životnému prostrediu - OECD 202:2004  

 

Skúška tlakom  - až 20t zaťaženia na nápravu (podľa DIN 1072) 

 

Bezpečnostný zámok - 36 zámkov na m2 

 

Materiál   - LD_PE, recyklát, recyklovateľný, EPD certifikát (analýza 

   životného cyklu LCA) 

 

Odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom – DIN EN ISO 4892-2 

              – DIN EN 60068-2-5 

Životnosť  - rezistentný proti kyselinám, lúhom, alkoholu, oleju a  

   benzínu, posypovej soli, amoniaku, kyslým dažďom 

Stabilita tvaru  - -50°C/ 90°C 

 

Absorpcia vlhkosti - 0,01 %  

 

Zaťažiteľnosť  - až 800t/m2 (podľa podložia) 



PREČO Využiť ponuku poh,s.r.o. „rsp“ 
–  

Výhody „rsp“ 
VÝHODY REALIZÁCIE PLÔCH CEZ „REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK“: 

 

Sme  Vašim  partnerom  pre  zelené a sociálne verejné obstarávanie.  

  
Registrované sociálne podniky so 100% reinvestovaním zisku uplatňujú na dodané tovary a služby zníženú 

sadzba DPH 10% ( § 27 odsek 2 písmena b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty). 

 

Využívanie lokálnej pracovnej sily. 

 
Využívame lokálne pracovné sily a eliminujeme presun „pracovných hmôt” po celej republike, tým 

podporujeme lokálnu zamestnanosť a zlepšujeme kvalitu života v daných lokalitách Slovenskej republike. 

 

Verejnoprospešný podnik. 

 
hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním prospešnej služby 

v oblasti ochrany životného prostredia budovanie vodozádržných riešení (vegetačné strechy, sadové 

úpravy, retenčné parkoviská, chodníky), realizácia protihlukových opatrení realizovaných výstavbou ako aj 

tepelné a akustické izolácie budov.  

 

 

 



Cieľ - inoVaTÍVne riešenia 

1 Zelené strechy 
2 Zber dažďovej vody 
3 Priepustné povrchy 
4 Vegetačné a sadové úpravy 
5 Odvodňovacie kanály a 
výstupky 
6 Infiltračné pásy 

7 Podzemné nádrže pre 
infiltráciu 
8 Infiltračné priekopy 
9 Dažďové záhrady 
10 Záchytné nádrže 
11 Retenčné jazierka 
12 Infiltračné nádrže 
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http://nwrm.eu/measures-catalogue 



 

Podnik obehového hospodárstva „r.s.p.“ 
Matej Plesník, konateľ 

0907 136 851 | info@poh.sh 

www.poh.sk  
 

 

 

 

 

 

Združenie domových samospráv, o.z. 
Marcel Slávik, predseda 

0907 901 676 | slavik@samospravydomov.org  
www.oz-zds.org | www.enviroportal.org  

www.climaterealityproject.com  
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