Zelená infraštruktúra - vyhodnotenie dotazníkového
prieskumu zameraného na odbornú verejnosť a kľúčových
aktérov
Pojem „zelená infraštruktúra“ sa používa vo viacerých politických dokumentoch Európskej komisie,
zaoberajúcich sa ochranou biodiverzity (1), ochranou vodných zdrojov, prevenciou pred povodňami(2)
a je detailnejšie rozpracovaná v EÚ Stratégii podpory využívania zelenej infraštruktúry pod názvom
„Zelená infraštruktúra – zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy“ (3) . Je nielen témou rozličných
konferencií, ale aj oblasťou, na ktorú je možné čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych
fondov a iných zdrojov.
Otázkou ostáva, ako je koncept „zelenej infraštruktúry“ rozpracovaný na národnej úrovni a to nielen
terminologicky, ale aj v jeho uvedení do samotnej praxe? V stanovisku Európskeho hospodárskeho a
sociálneho výboru k Zelenej infraštruktúre (4) sa totiž konštatuje, že rozhodujúcu zodpovednosť za
projekty zelenej infraštruktúry nesú jednotlivé členské štáty EÚ, a to osobitne orgány, ktoré majú v
zodpovednosti regionálne a miestne plánovanie.
Cieľom dotazníka je získať základné informácie od rozličných aktérov a zúčastnených stránok, ako aj
od odbornej verejnosti, na ktoré následne nadviaže ďalšia práca v tejto oblasti v rámci projektu
Perfect (viac informácií o projekte prostredníctvom https://www.interregeurope.eu/perfect/).
Dotazníkový prieskum sa uskutočnil v marci a apríli 2017. Ako predbežná aktivita sa uskutočnili
analýza s cieľom identifikovať zainteresované odborné subjekty / organizácie / aktérov z rôznych
sektorov, ktoré zohrávajú aktívnu úlohu v oblasti "zelenej" infraštruktúry ". Celkovo sme dostali 25
odpovedí od rôznych zainteresovaných strán a s rozličným pracovným zaradením (pozri grafy 1 a 2).
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Prieskum je pripravený v rámci projektu „PERFECT - Planning for Environmental Resource eFficiency in European Cities and Towns“, ktorý je
financovaný z prostriedkov Európskej komisie, ERDF. Dotazník vyjadruje iba názory autorov a riadiace orgány programu nenesú žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek ďalšie použitie informácií, ktoré môžu vychádzať z publikovaného textu, pokiaľ to nebude
vyžadované riadiacim orgánmi inak.
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Pojem „zelená infraštruktúra“ bol respondentmi zadefinovaný nasledovne:

„Zelená infraštruktúra je jednak strategickou koncepciou, ako aj komplexným krajinným systémom.
Ako krajinný systém predstavuje súbor všetkých prírodných a poloprírodných prvkov v sídelnom a
krajinnom priestore, ktorý poskytuje ekosystémové služby pre ľudí a podporuje biodiverzitu v krajine.
Ako strategická koncepcia ponúka prírode blízke a na prírodných systémoch založené riešenia
aktuálnych problémov v urbanizovanom prostredí, akými sú napríklad manažment zrážkovej vody,
zníženie hluku a prašnosti, ozdravenie, skvalitnenie a vizuálne zatraktívnenie životného prostredia
obyvateľov“.
„Zelená infraštruktúra sú všetky zvyšky prírodného prostredia v odprírodnenej krajine, ktoré by mali
podporovať zachovanie biodiverzity a funkčnosti ekosystémov. Môže to byť aj človekom
modifikované prostredie, napr. parky v mestách. Z globálneho hľadiska to môžu byť aj veľké zvyšky
pôvodných ekosystémov.“
„Zelená infraštruktúra je zelená (ekologická) antitéza voči sivej (technokratickej) vývojovej
paradigme“.
„Zelená infraštruktúra sú parky, stromoradia, vodne plochy, osamelé stromy, všetko čo tvorí v krajine
zeleň, staré ramená, mokrade a pod.“
„Zelená infraštruktúra je to strategicky plánovaná a riadená sieť prírodných alebo poloprírodných
oblastí, ktorá poskytuje celú škálu ekosystémových služieb. Ide o prírode blízke opatrenia a postupy“.
„Zelená infraštruktúra sú ekodukty, migračné zelené trasy, príroda v mestách a obciach, ktorá je
prepojená a umožňuje migráciu, zelené plochy, parky, záhrady“.
Prieskum je pripravený v rámci projektu „PERFECT - Planning for Environmental Resource eFficiency in European Cities and Towns“, ktorý je
financovaný z prostriedkov Európskej komisie, ERDF. Dotazník vyjadruje iba názory autorov a riadiace orgány programu nenesú žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek ďalšie použitie informácií, ktoré môžu vychádzať z publikovaného textu, pokiaľ to nebude
vyžadované riadiacim orgánmi inak.

„Zelená infraštruktúra je sieť prírodných a zelených prvkov v krajine (urbánnej, mestskej, vidieckej
atď.), ktorá je systematicky plánovaná a udržiavaná za účelom zlepšenia kvality života a životného
prostredia, ochrany biodiverzity a ekosystémov. Zelená infraštruktúra je jedným z nevyhnutných
predpokladov udržateľného života na Zemi“.
„Zelená infraštruktúra je od suchých poldrov pri tokoch, cez zasakovacie pásy na sídliskách až po
NDV (nelesnú drevinovú vegetáciu) na poliach a TTP“.
„Zelená infraštruktúra je plánovanie prvkov vegetácie (bod, línia, plocha) v závislosti od primárnej
funkcie na základe hierarchie v rámci mestskej štruktúry“.
„Zelenú infraštruktúru vnímam ako funkčné využitie zelených prvkov (zelených plôch, stromov), ako
aj podporných technických prvkov (vodozádržné a vsakovacie opatrenia) zabezpečujúce zdravšie
(prirodzenejšie) prostredie pre život ľudí a podporujúce biodiverzitu v urbanizovaných oblastiach
napr. , zelené steny, zelené strechy, zelené koridory, izolačná zeleň, osobitné zberné systémy na
odpadovú a dažďovú vodu“.
„Vychádzajúc z pojmu infraštruktúra v technickom zmysle (v urbanizme) „všetky inžinierske
zariadenia pod zemou i nad ňou“ by som to chápala ako zariadenia a technické/technologické
prostriedky napomáhajúce k skvalitňovaniu životného prostredia miest, umožňujúce správať sa
maximálne v súlade s prírodnými cyklami a zaobchádzaním s prírodnými zdrojmi; v širšom zmysle to
chápem aj ako strategické uplatňovanie zložky prírodných elementov v urbanizovanom prostredí.“

„Využívanie prírodných a prirodzených prvkov krajiny a prírodnej sféry na zadržiavanie vody
v krajine a zmierňovanie následkov povodní. Prírodné prvky v mestách, biokoridory“.
„Zelená infraštruktúra je prepojenie všetkých zelených plôch s plochami a prvkami zastavanej oblasti
mesta“.
„Zelená infraštruktúra znamená sieť prírodných oblastí (zelené miesta) teda prírodné prvky a zelené
plochy v mestskom prostredí, ktoré prispievajú k ochrane biodiverzity, zlepšujú zdravotný stav ľudí
a zabezpečujú ekosystémové služby v území.“
„Zelená infraštruktúra je vybavenie územia zeleňou (všetkými typmi, no najmä stromami), ktorá
zabezpečuje udržateľné a príjemné fungovanie územia.
„Zelenú infraštruktúru v užšom zmysle chápem ako "zeleň", teda rastlinné (prípadne aj vodné) prvky v
krajine, najmú urbanizovanej, napr. lesy/aleje stromov/solitérne stromy, trávnaté plochy, parky,
chránené územia a pod. V širšom zmysle ju chápem ako infraštruktúru s rastlinnými/vodnými prvkami
(v kombinácii aj s technickými prvkami), ktorá má napomáhať ekosystémovým funkciám krajiny,
zmierňovať negatívne dopady ľudskej činnosti na životné prostredie/krajinu (ochladzovať krajinu,
pohlcovať CO2/prachové častice/hluk, produkovať O2...) a pod. , napr. zelené strechy, biokoridory
ponad cesty, fontánky, zberné jazierka, vodozadržiavacie systémy a pod.“
„Zelená infraštruktúra je všetka zeleň v mestskej časti a starostlivosť o ňu (trávniky, kvety, kvetináče,
kroviny, dreviny), vytváranie prostredia vhodného pre opeľovače, mestské úle, zachytávanie zrážkovej
vody, zelené strechy“.
„Zelená infraštruktúra je korelujúca sieť zelených plôch prepojených v rámci sekundárnej krajinnej
štruktúry, ktoré majú určitú kvalitu vo význame kulminácie funkcii (hygienická a zdravotná,
mikroklimatická, ekostabilizačná, estetická, izolačná, symbolická a pod.)
Prieskum je pripravený v rámci projektu „PERFECT - Planning for Environmental Resource eFficiency in European Cities and Towns“, ktorý je
financovaný z prostriedkov Európskej komisie, ERDF. Dotazník vyjadruje iba názory autorov a riadiace orgány programu nenesú žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek ďalšie použitie informácií, ktoré môžu vychádzať z publikovaného textu, pokiaľ to nebude
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Ďalšie získané informácie a výsledky sú uvedené formou grafov na nasledujúcich stranách.
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Prieskum je pripravený v rámci projektu „PERFECT - Planning for Environmental Resource eFficiency in European Cities and Towns“, ktorý je
financovaný z prostriedkov Európskej komisie, ERDF. Dotazník vyjadruje iba názory autorov a riadiace orgány programu nenesú žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek ďalšie použitie informácií, ktoré môžu vychádzať z publikovaného textu, pokiaľ to nebude
vyžadované riadiacim orgánmi inak.

Graf 5

Graf 6
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financovaný z prostriedkov Európskej komisie, ERDF. Dotazník vyjadruje iba názory autorov a riadiace orgány programu nenesú žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek ďalšie použitie informácií, ktoré môžu vychádzať z publikovaného textu, pokiaľ to nebude
vyžadované riadiacim orgánmi inak.

Následne respondenti hodnotili pozitíva zelenej infraštruktúry v škále od 0 =zriedka/nikdy po 5=
vždy/skoro vždy:
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Prieskum je pripravený v rámci projektu „PERFECT - Planning for Environmental Resource eFficiency in European Cities and Towns“, ktorý je
financovaný z prostriedkov Európskej komisie, ERDF. Dotazník vyjadruje iba názory autorov a riadiace orgány programu nenesú žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek ďalšie použitie informácií, ktoré môžu vychádzať z publikovaného textu, pokiaľ to nebude
vyžadované riadiacim orgánmi inak.
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Záver:
Získané poznatky sa budeme snažiť vyžiť nielen pri samotnom rozpracovaní konceptu zelenej
infraštruktúry, ale aj pri jeho uvedení do praxe v rámci viacerých dotknutých oblastí. Na základe
konzultácií ako aj získaných podnetov v rámci definície zelenej infraštruktúry sme navrhli v rámci
prípravy nového Stavebného zákona spracovateľom zahrnúť do terminologickej časti aj definíciu
zelenej infraštruktúry v nasledovnom znení:
„Zelená infraštruktúra je sieť prírodných a poloprírodných prvkov, plôch zelene a vodných
ekosystémov, ktoré poskytujú ekosystémové služby pre spoločnosť, podporujú biodiverzitu v
zastavanom území, ponúkajú prírode blízke riešenia problémov zastavaného územia a zabezpečujú
prepojenie zastavaného územia s okolitou krajinou“.
Viac informácií o projekte Perfect je možné získať na https://www.interregeurope.eu/perfect/ ako aj na
podstránke webu Karlovej Vsi: https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskejcasti/perfect-planning-for-environmental-resource-efficiency-in-european-cities-and-towns/.
V prípade Vašich otázok nás prosím kontaktujte na adrese: Ing.Zuzana Hudeková PhD., MsÚ Karlova
Ves, zuzana.hudekova@karlovaves.sk, 02/60259277
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