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Príroda 5%                                                     Mesto 70%

Zadržanie zrážkovej vody ( Elwa, Ing. M. Poliak) 

Vidiek 30%                                                    Priemyselné zóny 90%



Tvorte lokálne stratégie na adaptáciu dopadov 
klimatickej zmeny

ako napr. Bratislava,  Zvolen a Spišská Nová Ves



Strechy a parkoviská 
obchodných centier 
produkujú extrémne :
- Teplo
- Povrchový odtok 



Tepelné ostrovy v mestách

Rozloženie teploty vzduchu v meste a okolitej vidieckej krajine 
v popoludňajších hodinách – Anatólia (Turecko) (Ozdemir et al. 

2012)

Priemerná teplota vzduchu v Paríži o 22:00 (GMT+1) v lete roku 
2003 (http://www.gislounge.com/urban-heat-island-analysis/)





Riešme to aj vo vašom meste



4. Zelená extenzívna strecha – s výmerou 1000 m2 na streche (25%) nástupišťa 
autobusovej stanice a prepojenie odtoku na zásobníky dažďovej vody s čerpadlami , 

ktoré  využívajú elektrinu vyrobenú vo fotovoltaických paneloch

Asfaltová strecha 2014
Vegetačná strecha 2017



Intenzívnu vegetačnú strechu na Bus stanici vo Zvolene je 
potrebné zavlažovať – dažďovou vodou – ak je akumulovaná 



Akumulovať  dažďovú vodu nad a pod zemou 



Vegetačná strecha 
extenzívna



Zasakovanie dažďovej vody podľa 
priepustnosti podložia a zaťaženia



Akumulácia a zasakovanie dažďovej vody 





FV panely na streche pre čistú elektrinu vodných 
čerpadiel na TU Zvolen



Internát Bariny s dažďovým jazierkom

Rezervoár - prírodný 
chladič, fontána, vodná 
stena s čerpadlami na 
elektrinu z fotovoltaických
panelov pre regeneráciu 
študentov a zamestnancov

2014

2017



Fontána na ochladenie 
okolia autobusovej 

stanice a TU a 
podzemné zásobníky pre 

polievanie trávnikov 

Nová oddychová zóna pre cestujúcich a študentov





Fontána, jazierko, umelý tok, dažďové záhrady



Umelé toky pre odvedenie dažďovej vody a cirkuláciu



Kvetnaté záhony so závlahou pre včielky 



Zamlžovanie – letné ochladenie



Adaptačné investičné opatrenia
(podzemné a nadzemné nádrže, dažďové jazierka a rezervoáre, fontány, vodné steny)

• 2. Bioretenčné nádrže – navrhnutý počet 25 objektov
• Mesto Zvolen 11 a  TU Zvolen 14 objektov

Náhrada pitnej vody  dažďovou pre polievanie mestskej zelene 
a na školách, splachovanie WC - radnica vo Zvolene

Web site: manada.sk



Mestský úrad vo Zvolene nahradil pitnú vodu za 
dažďovú na WC 



Dažďová záhrada ,VŠLP TU,  Študentská 20, Zvolen 

po realizácii             2017                       pred realizáciou



Dažďová záhrada 
pod aulou strechy

TU vo Zvolene



Vegetačná strecha, fontány a jazierka
dažďové záhrady v areáli TU vo Zvolene



Projektujeme cyklotrasy k vode 











Vizualizácia vegetačnej strechy auly TU Zvolen,
Vodales,s.r.o. + Drevstav,s.r.o. ,     Zvolen  2019 



Návrh vegetačnej steny s vodopádom pre ochladenie ovzdušia a 
závlahy vegetačnej steny z akumulovanej dažďovej vody,

TU Zvolen 2019, Vodales,s.r.o. 



Ďakujeme za pozornosť a priazeň
pre nové občianske združenie

Voda a les
so sídlom vo Zvolene


