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KOŠICE 
BEZÚDRŽBOVÁ ZELENÁ ELEKTRIČKOVÁ TRAŤ S RETENCIOU VODY 

Synergia projektu č. 11 „OŽIVME MESTO“ a č. 13 „KEĎ KRIŽOVATKA MÁ ZELENÚ“,  

ktorý rieši otázku „fádnych a sivých košických ciest“. 

CHARAKTERISTIKA 
 Celosvetový trend v stavbe a modernizácii električkových tratí 

spočíva v záujme priblížiť a zatraktívniť hromadnú koľajovú dopravu 

pre širokú verejnosť, začleniť koľajové trate v mestských aglomeráciách 

do plôch mestské zelene a rozšíriť tak oddychové zóny pre zlepšenie 

životného prostredia a mestskej mikroklímy.  

 Najvyššej efektivity vložených investičných prostriedkov 
na zlepšenie životného prostredia a mobilitu obyvateľstva je 
dosahované synergiou dvoch (obvykle) ekonomicky na sebe nezávislých 
projektov: 

• Projekt modernizácie infraštruktúry koľajovej trate, zahŕňajúci 

modernizáciu koľajového spodku, zvršku, zabezpečovacích a 

oznamovacích zariadení trate, zriadenie bezbariérových a 

bezpečných nástupíšť, prechodov a prístupov pre cestujúcich, 

výstavbu nových informačných systémov a zabezpečenia 

úrovňových priecestí s pozemnými komunikáciami s preferenciou 

koľajovej dopravy.  

• Projekt modernizácie vozového parku, zahŕňajúci dodávky 

nových, ekonomicky a prevádzkovo úspornejších koľajových 

vozidiel, vybavených inteligentnými informačnými systémami s 

vysokým podielom nízkopodlažných plôch interiéru, 

bezbariérovosť a s vyššou bezpečnosťou prevádzky.  

 

V projektoch modernizácie košických električiek je kladený dôraz 

využívať pre dosiahnutie uvedených cieľov moderné a pokrokové technológie a zariadenia, vrátane 

tzv. "zelené trate" - zatrávnenej plochy koľají. 

 

  Prvá „zelená trať“ na Slovensku. 

 V Slovenskej republike bol v auguste 2009 zriadený prvý 

zatrávnený úsek električky v Bratislave na Záhradnickej ulici v celkovej 

dĺžke 473 m.  

 Šesťročné prevádzkové skúsenosti na tomto úseku potvrdili 

predpoklad, že zatrávnenú trať vníma obyvateľstvo i cestujúci vľúdnejšie 

ako z hľadiska estetiky mestskej klímy, tak z hľadiska zníženia hluku a 

vibrácií vo vonkajšom urbanizovanom priestore i vnútornom priestore 

vozidiel. 

 Pridaná hodnota skúšobného úseku z hľadiska 

environmentálneho dopadu na mestskú klímu bola dosiahnutá charakterom použitého spôsobu a 
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technológie výstavby klasického trávneho porastu prostredníctvom konštrukčných zemných vrstiev. 

Podmienkou plnej funkcie zatrávnenej trate je však dostatočne účinná závlaha plochy a riadne 

ošetrovanie porastu. 

 Negatívom potom zostáva známa 

skutočnosť relatívne vysokých 

prevádzkových finančných nákladov pri 

správe a údržbe povrchu a nemožnosť 

pojazdu cestnými vozidlami v prípadoch 

mimoriadnych udalostí. Napriek relatívne 

nízkym obstarávacím nákladom, 

zatrávnenia "zelenej trate" v čase 

výstavby, predstavujú následné náklady 

pre prevádzkovateľa dráhy značné fixné finančné zaťaženie. 

 

HODNOTENIE 
"Zelená trať" s prírodným trávnikom - typ "A" 

Hlavné výhody: 
1.  Zriaďovacie náklady v závislosti na stavbe trate - cca. 150,00 až 

300,00 EURO/m2 trávnika. 

2. Efektivita útlmu hluku - cca. 5 až 6,5 dB najmä v závislosti na 
charaktere koľajového vozidla. 

3. Zníženie vibrácií - až o 50% v závislosti na stavbe koľajovej trate 
4. Evaporácia vody v mieste aplikácie s vplyvom na zvýšenie 

relatívnej vlhkosti ovzdušia. 
5. Tvorba O2 a obmedzená retencia vody v priestore.  

6. Estetický a architektonický prvok urbanizovaného životného 

priestoru. 

 

Hlavné nevýhody: 

1. Trvalé fixné náklady na zabezpečenie životných podmienok 
trávnika (zavlažovanie, vertikutácia, podsievanie) - cca. 12,45 až 
15,50  EURO/m2/rok trávnika. 

2. Trvalé fixné náklady na údržbu trávnika (kosenie, likvidácia 

pokosenej trávy) - cca. 28,42 až 35,50  EURO/m2 rok  trávnika. 

3. Obmedzený alebo žiadny pojazd cestnými vozidlami pri údržbe 

trate alebo v prípade mimoriadnych udalostí na trati.  
4. Nákladné opravy a údržba geometrickej polohy koľaje - podbitie 

koľají je možné len pri úplnom odstránení hornej časti 

poľnohospodársko-stavebnou činnosťou  odťažením.                          

5. Nákladné opravy existujúcich sietí alebo ich nové zriaďovanie iba 
pri výluke električkovej dopravy. 

6. Predĺženie brzdnej dráhy v dobe zavlažovania povrchu - zvýšenie 
rizika nedobrzdenia koľajového vozidla náhlou zmenou adhézie 
(suchá / mokrá koľajnica). 
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  Projekt „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice“. 

 Účelom projektu je zvýšenie efektivity a bezpečnosti dopravy, vyšší komfort pre cestujúcich i 

vodičov, zníženie hluku, vibrácií, prašnosti a zvýšenie pozitívnych environmentálnych vplyvov na 

kritických miestach v Košiciach. Cieľom modernizácie je nahradenie zastaraných a opotrebovaných 

konštrukcií trate za nové a progresívne prvky zabezpečujúce splnenie účelu projektu. Preto bola na 

vybraných úsekoch električkových tratí segregovane vedených v existujúcej, najmä sídliskovej 

zástavbe v tomto projekte navrhnutá "zelená trať" s prírodným trávnikom. 

 V medziobdobí od vzniku prvého stupňa dokumentácie projektu 
a jeho prerokúvaním po súčasný stupeň dokumentácie pre stavebné 
konanie, boli na trh uvedené nové progresívne technológie stavby 
"zelené trate", ktoré významne znižujú cyklické fixné prevádzkové 
náklady spojené so správou a údržbou trávnikového porastu, významne 
znižujú alebo úplne odbúravajú spotrebu vody nutnú pre zaistenie plnej 
funkčnosti.  

Jedná sa o tzv. medzikoľajové absorbéry hluku s funkciou 
retencie vody. Po vykonaných prevádzkových a overovacích skúškach na 
území Českej republiky bola odborná verejnosť oboznámená s týmto 
progresívnym riešením na medzinárodnej konferencii "RYCHLOST S 
TICHOSTÍ" v apríli tohto roku v Plzni. (Viď zborník prednášok 
konferencie.) 

Dosiahnuté výsledky útlmu hluku a vibrácií, preukázané 
mechanicko-úžitkové a absorbčné vlastnosti použitých materiálov na 
báze syntetických a gumových recyklátov, adaptabilnosť systému 
prefabrikovaných stavebnicových dielcov pre použitie v koľajovej trati so 
štrkovým lôžkom alebo s pevnou jazdnou dráhou, zhodnotenie a ďalšie 
využitie priemyselných odpadov, sú dôvodom na začlenenie týchto 
technológií do projektu. 

 

 Zakrytie koľají v Košiciach 
stavebnicovými dielcami absorbérov s 
funkciou retencie vody spĺňa smernicu 
Európskeho parlamentu a rady Európy 
200/89 / ES z 19.11.2008 O odpadoch a je plne v súlade s dokumentmi 
štátnej správy a samosprávy mesta Košice pre udržateľný rozvoj mesta 
a prispôsobenie sa globálnym klimatickým zmenám znižovaním 
negatívnych vplyvov dopravy na mestskú klímu.    
 
 V predchádzajúcich stupňoch projektovej dokumentácie boli 
stanovené úseky stavby električkovej trate so zatrávnením. V súčasnom 
stupni dokumentácie je spôsob zatrávnenia koľaje ďalej konkretizovaný a 
riešený do úrovne temena koľajníc prostredníctvom stavebnicových 
konštrukčných dielcov - absorbérov, ktoré úplne zakrývajú konštrukciu 
koľajového zvršku. 

Povrch koľajových absorbérov je tvorený: 
1. vegetačným pokrytím z rozchodníkov rodu Sedum - vonkajšia časť 

úsekov v dĺžke cca. 10,00 - 15,00 m; 

2. umelým trávnikom naturalizovaného vzhľadu - stredná časť úsekov 

medzi vonkajšími časťami s rozchodníkmi. 
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HODNOTENIE 
„ Zelená trať" s umelým trávnikom a rozchodníkmi - typ "B" 

Hlavné výhody: 

1. Retencia vody v absorbéroch zadržiava až 100% zrážkového 
úhrnu v mieste inštalácie 

2. Zníženie obstarávacích a fixných nákladov nezriaďovaním 

uličných vpustí a otvorených priekop mimo koľajísk pre 

povrchové odvodnenie zádlažby trate, resp. zmenšenie 

navrhovaných profilov odvodnenia zemnej plochy. 

3. Odstránenie obstarávacích nákladov na zdroj (prípojku) a rozvody závlahovej vody vrátane 

energetických prípojok riadiacich jednotiek - nulový variant. 

4. Odstránenie hluku zo zalievania, spotreby energií pre riadiace jednotky - nulový variant. 

5. Odstránenie fixných nákladov - fixné náklady na údržbu povrchu trávnika (tj. bezúdržbová 

prevádzka) - nulový variant. 

6.  Odstránenie fixných nákladov na spotrebu závlahovej vody - nulový variant, vrátane živej 

vegetácie.  

7. Zníženie fixných nákladov na údržbu 

častí so živou vegetáciou - rozchodníky 

cca. 3,73 až 4,50 EURO/m2/rok živej 

vegetácie. 

8. Efektivita útlmu hluku - cca. 7,5 až 
10,5 dB v závislosti na charaktere koľajového 
vozidla. 

9.  Zníženie vibrácií - až o 50% v 

závislosti na stavbe koľajovej trate. 

10. Stavebnicový systém umožňujúci jednoduchú demontáž a 
opätovnú montáž pre opravy a údržbu geometrickej polohy 
koľajníc - napr. podbitie koľajníc. 

11.  Jednoduché vybratie a spätné vloženie ktoréhokoľvek 

jednotlivého dielca pri oprave existujúcich sietí alebo ich nové 

zriaďovanie iba za výluky električkovej dopravy. 

12. Evaporácia vody v mieste aplikácie s vplyvom na zvýšenie 
relatívnej vlhkosti ovzdušia. 

13. Stály aj dynamicky sa meniaci pohľadový a architektonický prvok 

urbanizovaného životného priestoru v závislosti na ročnom 

období - rozchodníky rodu Sedum majú v čase vegetácie rôznu 

farbu. 

14. Relatívne krátka návratnosť počiatočných nákladov 

minimalizáciou prevádzkových fixných nákladov.   

15. Možný pojazd cestnými vozidlami pri údržbe trate alebo v prípade mimoriadnych udalostí na 

trati.  
16. Zvýšenie bezpečnosti prevádzky koľajových vozidiel odstránením vzniku rizika nedobrzdenia 

koľajového vozidla náhlou zmenou adhézie (suchá / mokrá koľajnice). 
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Hlavní nevýhody: 

1. Zriaďovacie náklady v závislosti na stavbe trate - cca. 367,00 až 420,00 EURO/m2 absorbérov 

oboch typov.  

2. Znížená produkcia O2 v závislosti na funkčnej ploche živej vegetácie - rozchodníky.  

 

Prevádzkovo - technické porovnanie typov zatrávnenia 
 

Porovnanie typov zatrávnenia sa týka zriadenia a prevádzkovania klasického prírodného 
trávnika (napr. skúšobný úsek v Bratislave) - typ "A" a nového, progresívneho zatrávnenia koľaje 
pomocou koľajových absorbérov hluku s funkciou retencie vody - typ "B". 

 

Základné klasifikačné porovnanie všeobecných technicko-úžitkových parametrov: 
 (dosiahnutá hodnota / klasifikácia: 1 - vyhovuje / spĺňa, 2 - čiastočne vyhovuje / bez prínosu, 3 - nevyhovuje / nespĺňa) 

Poř.
č. 

Popis parametru, vlastnosti, funkce 

Typ „A“ – klasický 
přírodní trávník 

založený na humózní 
skladbě  

Typ „B“ – kolejový 
absorbér hluku 

s umělou trávou  
nebo rozchodníky 

1 Celková efektivita útlumu hluku (dB) daného opatření 5 až 6,5 / 1 7,5 až 10,5 / 1 

2 Průběžné tlumící prvky ve spojkové komoře ANO / 1 ANO / 1 

3 Tepelná akumulace horní části koleje BEZ / 2 ANO / 1 

4 Retence vody v horní části koleje BEZ / 2 ANO / 1 

5 Absorbce průměrného denního úhrnu dešťových srážek  BEZ / 2 ANO / 1 

6 Snížení prašnosti, pohlcení polétavých částic   ANO / 1 ANO / 1 

7 Efektivita snížení vibrací (%) 50 / 1 50 / 1 

8 Rozebiratelnost horní části koleje pro údržbu NE / 3 ANO / 1 
9 Zpětné vložení demontovaných částí  NE / 3 ANO / 1 

10 Použití syntetických recyklátů  NE / 3 ANO / 1 

11 Použití pryžových recyklátů ANO / 1 ANO / 1 

12 Odstranění fixních finančních náklady na zálivku  NE / 3 ANO / 1 

13 Odstranění fixních nákladů údržby povrchů  NE / 3 ANO / 1 

14 Snížení výrobní energetické stopy BEZ / 2 ANO / 1 

15 Snížení emisí CO2 ANO / 1 BEZ / 2 

16 Urbanismus a začlenění ploch do městského prostoru ANO / 1 ANO / 1 

Celkové hodnocení 30 17 

Dosiahnuté porovnanie (súčet klasifikačných bodov - čím vyššia hodnota, tým horšie dosiahnuté hodnotenie) potvrdzuje 

výhodnosť "zelené trate" typu "B" - koľajový absorbér hluku s umelou trávou alebo rozchodníkmi rodu Sedum. 

 

 Doložené technické parametre k porovnaniu a hodnotení: 
 

     Typ „A“    Typ „B“ 
     klasický přírodní trávník   kolejový absorbér hluku s recykláty 
.     na humózní skladbě   a umělou trávou nebo rozchodníky. 

zvuková pohltivost    do 5 dB, proschnutím klesá 10 dB a více 

tepelná vodivost, akumulace tepla  λ =1  W/m/K   λ=0,061 /m/K 

kapacita retence vody              12 l/m2    28-40 l/m2 

snížení prašnosti   pokud není vyschlý povrch trvale 

vliv na konstrukci koleje  trvalé zasypání spodní   nemá vliv 

     konstrukce dráhy  

     humózními nebo štěrko- 
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     písečnými vrstvami. 

jízda záchrannými složkami  pouze při osazení zpevňujících  plně pojízdné 

nebo údržbovými vozidly  prvků (dlaždice, bokovnice) 

přístup k upevňovacím prvkům  omezený s nutností  jednoduchá demontáž 

koleje     zemědelsko-stavební činnosti a montáž 

údržba povrchu    pravidelné zalévání, hnojení, občasné dosazení nebo 

     kosení, likvidace invazivních ořez  

     rostlin 

údržba geometrické polohy koleje  omezená s nutností  jednoduchá demontáž 

     odstranění horní části   a montáž, minimální  

     zemědelsko-stavební činnosti, náklady na náhradní díly 

     vysoké náklady na obnovení, 

     nový povrch 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema usporiadania koľaje s koľajovými absorbérmi hluku s funkciou retencie vody: 
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EKONOMIKA 

 
Ekonomika životného cyklu - LCC (Live-cycle cost) 

Ekonomické porovnanie jednotlivých typov zatrávnenia - typ "A" klasický 
prírodný trávnik;  typ "B" koľajové absorbéry s umelým trávnikom alebo 
s rozchodníkmi Sedum; sa týka životného cyklu koľaje v štrkovom lôžku. Predpokladaná 
doba životnosti geometrickej polohy koľaje od doby zaobstarania do doby najbližšieho 
podbitia koľají je 20 rokov  
(intenzita električkovej dopravy min. 150-200 súprav / 24 hodín / smer). 

Životný cyklus zatrávnenej koľaje je 20 rokov. 
 

Typ "A" klasický prírodný trávnik 
 

ČÁST ŽIVOTNÍHO CYKLU CENA PODÍL 
INVESTIČNÍ NÁKLAD REALIZACE 129,11 € 8,40% 

FIXNÍ PROVOZNÍ PROSTŘEDKY NA ZAJIŠTĚNÍ 
FUNKCE - zavlažování 

999,38 € 65,08% 

FIXNÍ NÁKLADY NA ÚDRŽBU A OPRAVY 349,66 € 22,77% 

NÁKLADY NA LIKVIDACI 57,45 € 3,74% 

(jednotková cena EURO/m
2
) 

 

Typ "B" koľajové absorbéry s umelým trávnikom alebo s rozchodníkmi Sedum 
 

ČÁST ŽIVOTNÍHO CYKLU CENA PODÍL 
INVESTIČNÍ NÁKLAD REALIZACE 366,41 78,00% 

FIXNÍ PROVOZNÍ PROSTŘEDKY NA ZAJIŠTĚNÍ 
FUNKCE - zavlažování 

0,00 € 0,00% 

FIXNÍ NÁKLADY NA ÚDRŽBU A OPRAVY 74,69 € 16,00% 

NÁKLADY NA LIKVIDACI 30,88 € 7,00% 

(jednotková cena EURO/m
2
) 

 

Obstarávacia cena: 
Obstarávacia cena obsahuje počiatočné investičné náklady na kompletnú dodávku a montáž 
zatrávnenia vrátane rozvodov vody a riadiaceho systému zavlažovania, realizačnú dokumentáciu 
a uvedenie do prevádzky. Obstarávacia cena neobsahuje investičné náklady spojené s prípravu stavby 
a so stavebnou dokumentáciou, zdroj alebo prípojku závlahovej vody, zdroj alebo prípojku energie 
pre riadiaci systém zavlažovania. 
   

 

Obstarávacia cena koľajového absorbéra s funkciou retencie vody s umelým trávnikom alebo 

rozchodníkmi je vyššia ako cena s prírodným trávnikom o 237, - EURO/m2 zakrytej plochy. 
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 Fixné náklady počas doby životnosti: 
Fixné náklady počas doby životnosti zahŕňajú dve základné položky: 

• Prevádzkové prostriedky pre zaistenie riadnej funkcie - spotreba 

- zavlažovanie 
• Náklady na údržbu a opravy - výdavok 

- jesenná a jarná údržba rozvodov a prípojky vody, 
- pravidelná revízia rozvodov (najmä elektro) 
- jarná vertikutácia alebo mechanizované zametanie 
- dosievanie vyhynutej alebo poškodenej trávy, 
- pravidelné kosenie porastu, 
- odvoz a likvidácia trávneho odpadu 

Do fixných nákladov nie sú zahrnuté náklady spojené s meškaním súprav alebo s výlukami dopravy, 

straty cestovných časov cestujúcich, náhradná doprava v čase vykonávania údržby a opráv. 

 

 Pomer jednotlivých fixných nákladov v hodnotení LCC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotreba závlahovej vody a prevádzkové náklady - Typ "A" klasický prírodný trávnik  

Prevádzkové prostriedky pre zaistenie riadnej funkcie: 
Ročná spotreba: 450 až 500 l/m2 trávnika, tj. 2947 l/m dĺžky dvojkoľajovej električkovej trate 
Celková spotreba - LCC: 9.350 l/m2 trávnika, tj. 61.242 l/m dĺžky dvojkoľajovej električkovej trate 
Cena pitnej vody v Košiciach (2015): 1.57 EURO/m3. 

 

 

 
Inflácia ceny vody sa 

predpokladá vyššia ako 
miera inflácie ekonomiky 

- zahrnutá medziročná 
miera 1,7%. 
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Náklady na údržbu a opravy: 
Ročné fixné náklady: 6,22 až 11,35 EURO/m2 trávnika, tj. 40,80 až 74,40 EURO/m dĺžky dvojkoľajovej 
električkovej trate. 
Celkové fixné náklady - LCC: 1.564,03 EURO/m dĺžky dvojkoľajovej električkovej trate. 
 

Celkové náklady LCC - Typ "A" klasický prírodný trávnik pre dvojkoľajovú trať dĺžky 1 km 
1.564.025,13 EURO 

 

Spotreba závlahovej vody a prevádzkové náklady - Typ "B" koľajové absorbéry s umelým 

trávnikom alebo s rozchodníkmi Sedum 

 

Prevádzkové prostriedky pre zaistenie riadnej funkcie: 
Ročná spotreba: 0 l/m2 trávnika, tj. bez potreby závlahovej vody 
Celková spotreba - LCC: 0 l/m2 trávnika, tj. bez potreby závlahovej vody pre dvojkoľajovú 
električkovú trať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na údržbu a opravy: 

Ročné fixné náklad: 0,45 až 0,56 EURO/m2 trávnika, tj. 2,95 až 3,73 EURO/m dĺžky dvojkoľajovej 

električkovej trate. 

Celkové fixné náklady – LCC: 471,98 EURO/m dĺžky dvojkoľajovej električkovej trate. 

 

Celkové náklady LCC - Typ “B“ koľajové absorbéry s umelým trávnikom  

alebo s rozchodníkmi Sedum pre dvojkoľajovú trate dĺžky 1 km 

471.975,43 EURO 
 

Vyhodnotenie životného cyklu - LCC 1 km električkovej trate oboch typov zatrávnenia 

Porovnanie oboch typov zatrávnenia po dobu životného cyklu - LCC možno uzavrieť s týmto záverom: 
• Návratnosť vyšších počiatočných nákladov na absorbéry s umelým trávnikom alebo 

rozchodníkmi je cca. 5 rokov - dosiahnutá anuita rozdielu obstarávacích a prevádzkových 

nákladov. 
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• Úspora celkových nákladov životného cyklu - LCC pri aplikácii typu Typ B "koľajové 

absorbéry s umelým trávnikom alebo s rozchodníkmi Sedum oproti prírodnému trávniku je  

1.092.049,70 EURO 
Jedenmilión deväťdesiatdvatisíc štyridsaťdeväť EURO. 

(napr. hodnota 50 štandardných detských ihrísk) 

 

• Úspora celkovej spotreby pitnej vody počas životného cyklu - LCC pri aplikácii typu Typ “B“  

koľajové absorbéry s umelým trávnikom alebo s rozchodníkmi Sedum je  

61.242.000 litrov  
Šesťdesiatjeden miliónov dvestoštyridsaťdva tisíc litrov  

(napr. objem vody pre 27 plaveckých bazénov olympijských rozmerov) 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Životné prostredie v urbanizovanom krajinnom prostredí mesta Košíc je determinované ako 
vlastnou geografickou polohou košickej kotliny, tak vysokou mierou industrializácie prostredia s 
veľmi vysokým podielom ťažkého priemyslu - železiarne apod. Bytová a občianska zástavba 
jednotlivých častí sídelných celkov je veľmi rôznorodá, od priestorovo uzavretej a nízkej zástavby 
starého mesta až po relatívne otvorenú, novú zástavbu sídlisk. Električkové trate sú v novej zástavbe 
vedené oddelene od cestnej premávky na samostatných koľajových telesách. 

Plochy koľajových telies predstavujú jedinú voľnú mestskú plochu pre využitie z hľadiska 
environmentálneho zhodnotenia s cieľom zvýšenia retencie dažďovej vody a výparu s nadväznosťou 
na zníženie aridity ovzdušia. 
 

Retencia vody v priestore koľaje – PRIDANÁ HODNOTA KOĽAJOVEJ TRATE 

Zrážkové úhrny k retencii, evaporácia a charakter podnebia pre mesto Košice 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
celkem  

rok
průměr jednotka

Min. -6.0 -3.9 -0,30 4,50 9,20 12,20 13,70 13,00 9,80 5,10 1,00 -3,20  xxx 6,50 °C

Max. 0.0 2,60 8,30 14,80 20,00 22,80 24,50 24,20 20,40 14,80 7,40 2,00  xxx 14,71 °C

57,00
46,00

48,00 45,00 70,00 88,00 85,00 71,00 53,00 50,00 58,00 69,00 740,00 61,67
mm / 

měsíc

10,50
8,60

8,20 8,00 10,10 10,20 9,20 7,60 6,30 7,00 10,30 11,50 107,50 8,96
dní / 

měsíc

84,00 81,00 75,00 69,00 71,00 72,00 71,00 73,00 76,00 79,00 84,00 86,00  xxx 76,75 %

1,90 3,10 4,60 6,30 7,90 8,30 8,80 8,20 6,40 4,90 2,10 1,50 64,00 5,33 hodin/den

Teplota

Srážkové úhrny

Počet deštivých dní

Průměrná vlhkost 

Sluneční svit

podnebí

zdroj - srážková voda  - množství srážkové vody v litrech na 1bm dvoukole jné trat ě šířky 6,55 m

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
celkem  

rok
průměr jednotka

373,35 301,30 314,40 294,75 458,50 576,40 556,75 465,05 347,15 327,50 379,90 451,95 4847,00 403,92  l/ měsíc

srážková voda
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 Ročný úhrn potencionálnej evapotranspirácie v Košickej kotline a meste Košice je 650 mm.  

Pre dvojkoľajovú trať tak platí: 

 
Mechanicko-absorbčné vlastnosti výplňových materiálov koľajových absorbérov hluku s retenciou 
vody vytvárajú kapacitu pre zadržanie vody v ekosystéme a následnú evapotranspiráciu (výpar) v 
závislosti na miere nasýtenia. 
 

Retencia dvojkoľajovej električkovej trate v ročnom zrážkovom úhrne 

 
 

 Retenciou vody v konštrukcii absorbéru hluku je možné výrazne znížiť lokálny odtok zrážkovej 
vody z priestoru spadu a znížiť požiadavky na kapacitu a dimenzovanie nových kanalizačných alebo 
odvodňovacích systémov. V prípade dosiahnutia miery nasýtenia absorbérov hluku z 50% 
inštalovanej kapacity retencie vody už dochádza k jej nevyčerpaniu v období 1/12 roka. Rovnovážna 
bilancia retencie a spadu zrážkovej vody (s výnimkou prívalových alebo intenzívnych dažďov) sa 
pohybuje v rozmedzí medzi 50 - 70% inštalovanej kapacity. V krátkodobých prípadoch nevyčerpaná 
kapacita môže znížiť intenzitu a rýchlosť presiaknutia zrážkovej vody v období intenzívnych dažďov a 
oddialiť zahltenie systému odvodnenia koľajovej trate. Miera evapotranspirácie – výparu zrážkovej 
vody do ovzdušia je závislá okrem iného na dosiahnutej kapacite, pričom v prípade nasýtenia 
absorbérov v rozmedzí rovnovážnej bilancie je možné dosiahnuť ročný úhrn celého predpokladaného 
potencionálu. 

 
 

Vyhodnotenie miery retencie za obdobie životného cyklu - LCC 1 km električkovej trate        
s koľajovými absorbérmi hluku s retenciou vody 

• Celková evaporácia pri dosiahnutí 73% ročného zrážkového úhrnu životného cyklu - LCC pri 

aplikácii typu Typ  “B" koľajové absorbéry s umelým trávnikom alebo s rozchodníkmi Sedum je 

71.196.000 litrov 

Sedemdesiatjeden miliónov jednostodeväťdesiatšesťtisíc litrov  

(napr. objem vody pre 31 plaveckých bazénov olympijských rozmerov) 
 

 

20% 1423,92 29%

50% 3559,80 73%

80% 5695,68 118%

 ročního srážkového úhrnulitr ů, tj.
Roční úhrn potencionální evaporace (výparu) z kolejové ho absorbéru hluku s funkcí 

retence vody p ři nasycení jeho kapacity


