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Projekt OpenNESS a jeho „mestské
štúdie“
Základné
ciele:
Hodnotenie a
testovanie
koncepcie ES v
prostredí miest
(mestské politiky
a manažment)
Spolupráca s
miestnymi a
regionálnymi
stakeholdrami.
https://issuu.com/ecnc.org/docs/openness_casestudies_brochure
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Špecifické ciele mestských štúdií
Oslo: http://www.openness-project.eu/node/78
Integrované hodnotenie urbánnych ES (vrátane
ekonomického hodnotenia), prezentácia viacerých prístupov
na vyjadrenie hodnoty „zelenej a modrej infraštruktúry“ s
cieľom podpory rozhodovania a manažmentu mesta.

Sibbesborg:

http://www.openness-project.eu/node/35

Integrácia ES do plánovacieho procesu (reálny príklad
novovznikajúceho mesta pre 70 000 obyv.) – špeciálny
dôraz na multifunkčnú mestskú GI a spoluprácu so
stakeholdrami.

Trnava:

http://www.openness-project.eu/node/36

Hodnotenie súčasného stavu uplatňovania koncepcie ES na
Slovensku, návrh vhodných metód hodnotenia ES v rámci
krajinného a priestorového plánovania v mestských a
prímestských územiach.
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Špecifické ciele mestských štúdií
Barcelona:

http://www.openness-project.eu/node/81

Integrácia rámca ES do existujúcich plánovacích
nástrojov (Barcelonský metropolitný región). Mapovanie
a modelovanie rôznych ES – ich ponuky a dopytu.

Vitoria-Gasteiz:

http://www.openness-

project.eu/node/60
Zapracovanie koncepcie ES do mestskej politiky,
zahrnutie ES do procesu tvorby a následnej
realizácie GI stratégie v meste.
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Prehľad metód hodnotenia ES a GI
1. Biofyzikálne hodnotiace metódy = Údajová
základňa pre hodnotenie ES a návrh GI
Terénne mapovanie, GIS priestorové nástroje, modelovanie...

2. Ekonomické hodnotiace metódy = Snaha o
vyjadrenie finančnej hodnoty ES/GI
Prenos hodnôt, Hedonické oceňovanie...

3. Socio-kultúrne hodnotiace metódy = Hľadanie a
diskusia o úžitkových hodnotách ES/GI
Hodnotenie preferencií, Poradné hodnotenie, Prieskumy
verejnej mienky a dotazníky, Web a mobilné aplikácie...

4. Integrované hodnotenie = Vyjadrenie celkového
významu a priorít ES/GI
Obsahové a priestorové vzťahy / nesúlady
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1. Biofyzikálne hodnotiace metódy
Terénne mapovanie a hodnotenie
Blue-green faktor (Oslo, Vittoria-Gasteiz) –
mapovanie a hodnotenie –
pasportizácia prvkov a hodnotenie ich
funkcií a významu
Mapovanie štrukturálnej diverzity (Oslo) –
mapovanie biotických, abiotických
urbánnych štruktúr v meste –
vyjadrenie indexu diverzity
Mapovanie mestskej GI (Trnava) –
mapovanie a hodnotenie zelene a
nezastavaných plôch v meste,
hodnotenie ich vlastností a funkcií
Mapovanie biotopov (Trnava) – mapovanie
výskytu a vlastností biotopov v krajine,
hodnotenie významnosti pre
poskytovanie ES (Funkčný mestský
región Trnava)
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1. Biofyzikálne hodnotiace metódy
Priestorové (GIS) nástroje hodnotenia ES a GI
Spreadsheet metóda (Trnava, VitoriaGasteiz) – hodnotenie kapacity krajinnej
štrukúry / pokrývky na poskytovanie ES
Green Frame metóda (Sibbesborg, Trnava)
– hodnotenie kvalitatívnych parametrov
(vybrané environmentálne ukazovatele)
z hľadiska poskytovania ES
ESTIMAP (Ecosystem Service Mapping
Tool) – využitie EU modelu vo väčších
mierkach: kultúrne ES(Sibbesborg),
rekreácia (Oslo, Trnava, Barcelona),
opeľovanie (Oslo), regulácia kvality
ovzdušia (Barcelona)
http://publications.jrc.ec.europa.eu/reposit
ory/bitstream/JRC87585/lb-na-26474-enn.pdf
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1. Biofyzikálne hodnotiace metódy
Priestorové (GIS) nástroje hodnotenia ES a GI
SITxell - Territorial Information System for
the Network of Open Areas in the province
of Barcelona – on-line podporný nástroj
založený na ES a GI, obsahujúci
množstvo mapových zdrojov a výstupov
(Barcelona)
http://www.sitxell.eu/en/mapa_serveisec
osistemics.asp)
QuickScan – priestorový modelovací
nástroj pre vizualizáciu rozhodovania
(založený na GIS vrstvách štruktúry a
funkcií GI), rozhodovanie založené na
participatívnom prístupe (Trnava)
http://www.quickscan.pro/
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1. Biofyzikálne hodnotiace metódy
Iné modely hodnotenia ES a GI
BBN modely (Bayesian belief network) –
hodnotenie relatívnej významnosti a
celkovej environmentálnej hodnoty
mestských stromov (Oslo)
http://openness.hugin.com/caseStudies/
Oslo_urban_trees

Konceptuálne modely ES
Založené na kaskádovom
modeli (Štruktúra a procesy
– Funkcie – ES – Úžitky –
Hodnoty), slúžili ako základ
pre hodnotiaci proces
(Trnava, Vitoria-Gasteiz)
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2. Ekonomické hodnotiace metódy
Metóda prenosu hodnôt (Oslo)
Ochota platiť za ochranu plôch zelene
(transfer hodnôt z
medzinárodných štúdií)
Ekonomické hodnotenie stromov
(založené na modeli VAT03 a BBN)
– odhadovaná hodnota stromov
na verejných priestranstvách aj
súkromných pozemkoch

Hedonické oceňovanie majetku (Oslo)
Odhad pridanej trhovej hodnoty založenej
na vzdialenosti k významným prvkom GI/BI
(parky, vodné plochy, lesy, pobrežie)
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2. Ekonomické hodnotiace metódy
Oslo – príklady vypočítanej hodnoty GI

11

3. Socio-kultúrne hodnotiace metódy
Zisťovanie preferencií & Poradné hodnotenie
Založené na spolupráci s „Poradnými radami“ a
stakeholdrami: riadené rozhovory, dotazníky,
mítingy (všetky štúdie)
Výber ES a určenie ich významnosti v danom
území (Trnava)

Stanovenie potrieb a ponuky ES v danom
území
Využitie viacerých metód: (štatistika, rozhovory,
dotazníky, GIS nástroje) – všetky štúdie

Verejné prieskumy
Časová hodnota rekreácie – prieskum v teréne,
odhady stráveného času, celková hodnota návštevnosti
(Oslo)
Cestovné náklady a ochota cestovať– prieskum v
teréne, odhad čistej hodnoty návštevnosti územia (Oslo)
Rekreačná hodnota územia – dotazník, hodnotenie
vybraných prvkov GI (Trnava)
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3. Socio-kultúrne hodnotiace metódy
Webové a mobilné aplikácie
Web-prieskumy - využitie, preferencie a ochota
platiť za rekreáciu v mestskej GI a funkcie
stromov (Oslo)

Blue-green faktor Smartphone App – výpočet
dostupnosti GI z hľadiska verejnosti a vybraných
objektov (Oslo)
Participatívny GIS nástroj Harava – zber názorov
občanov na využívanie kultúrnych ES
(Sibbesboorg)
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4. Integrované hodnotiace metódy
Priestorové hodnotenie nesúladov medzi GI, ES kapacitou (potenciálom),
dopytom a reálnym využitím (Barcelona, Trnava)
Integrácia viacerých priestorových úrovní :
o mesto – metropolitné územie – región (Barcelona)
o nehnuteľnosť – okolie- mestská časť – mesto – kataster (Oslo)
o mesto – kataster – funkčný mestský región (Trnava)
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Prepojenie GI a NBS
NBS - Prírode blízke riešenia
http://www.opennessproject.eu/sites/default/files/OpenNESS_brief_03.pdf

KĽÚČOVÉ ZISTENIA
o

NBS reprezentujú pro-aktívny
prístup k plánovaniu a
manažmentu GI v mestách.

o

V urbánnych územiach sú NBS
zamerané najmä na sociálne
potreby a funkcie: pozitívne
zdravotné dopady a zlepšenie
životných podmienok, zmierňovanie
klimatických zmien, sociálnoekonomické prínosy.

o

NBS musia byť založené na
fungujúcej a multifunkčnej GI.

o

NBS tiež zlepšujú „zdravie
ekosystémov“ – spoločne so GI
prispievajú k ochrane a zvyšovaniu
biodiverzity.
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NBS a GI – prioritné oblasti a výzvy
NBS/GI prioritné oblasti
(DG REGIO)

NBS/GI hlavné výzvy
(OpenNESS)

1. Zníženie rizika povodní

Regulácia tokov vody, kontrola povodní

2. Zníženie znečistenia ovzdušia

Riešenie zdravotných problémov

3. Zníženie „tepelných ostrovov“

Regulácia klímy

4. Trávenie voľného času

Zmena „sedavého“ spôsobu života
Návrat k prírode

Prístup k nezávadným potravinám

5. Rozvoj turizmu

Nové pracovné príležitosti

6. Čistenie odpadových vôd

Zabezpečenie nezávadnej vody
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Záverečné poznámky
GI / NBS / ES:
Fungujúci systém zelenej infraštruktúry (GI) je „cieľovým stavom“ pre
mestské životné a obytné prostredie;
Prírode blízke riešenia (NBS) sú vhodným prístupom k dosiahnutiu tohto cieľa;
Ekosystémové služby sú moderným prístupom k hodnoteniu funkcií a úžitkov
GI/NBS a k ich lepšiemu zdôvodneniu.

Výskum/ plánovanie:
o moderné plánovanie a následný návrh manažmentových opatrení sú
významným predpokladom pre úspešnú implementáciu konceptov GI / NBS
o všetky urbánne štúdie síce vychádzali z „tradičných“ plánovacích prístupov...
o ...ale zároveň smerovali k vývoju nových hodnotiacich/plánovacích metód
založených na poznaní a hodnotní GI / NBS.

Implementácia:
o potreba integrovaných riešení – zdôraznenie viacnásobného významu
GI/NBS v porovnaní s tradičnými úzko zameranými technickými riešeniami
o potreba finančnej a inštitucionálnej podpory a motivácie zo strany
mestskej samosprávy: malé granty, ocenenia, mestá ako spolu-investor GI
o potreba súkromného financovania a partnerstiev, využitie existujúcich a
nových finančných mechanizmov (offsetting, PES).
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Ďakujem
Vám za
pozornosť!
Peter Mederly
UKF v Nitre
pmederly@ukf.sk
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