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1. Podiel plochy zelenej infraštruktúry  

 

 

Úvod 

 

Zelená infraštruktúra  patrí k základným zložkám sídelnej a krajinnej štruktúry, pričom je osobitne známy 

pozitívny vplyv zelene na stav a kvalitu životného prostredia1.   

Pojem “zelená infraštruktúra”2, vyjadruje holistický prístup prepojenia jednotlivých plôch zelene 

a prvkov zelene nielen na úrovni miest a obcí, ale aj vo voľnej krajine. Celkovo sa teda jedná o 

prechod od vnímania jednotlivej plochy či prvku sídelnej či krajinnej zelene, ku integrácii týchto prvkov 

do súvislého systému. Postupne sa vytvorilo viacero vymedzení pojmu zelenej infraštruktúry3.  

Európska komisia v Stratégii podpory využívania zelenej infraštruktúry pod názvom „Zelená 

infraštruktúra – zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy“ 4 definuje zelenú infraštruktúru ako 

„strategicky plánovanú sieť prírodných a poloprírodných oblastí s inými environmentálnymi 

vlastnosťami, ktoré sú vytvorené a riadené tak, aby poskytovali široký rozsah ekosystémových služieb. 

Zahŕňa zelené plochy (zeleň) alebo modré plochy, ak ide o vodné ekosystémy. Na pevnine sa zelená 

infraštruktúra nachádza vo vidieckych a mestských oblastiach5“. 

 

 V súlade s novelou zákona č.543/2002 Zb.zo ochrane prírody a krajiny je „Zelená infraštruktúra sieť 

prírodných a poloprírodných prvkov, predovšetkým plôch zelene a vodných ekosystémov, ktorá je 

vytváraná a spravovaná tak, aby poskytovala široký rozsah ekosystémových služieb, s osobitným 

zreteľom na zabezpečenie biologickej rozmanitosti, ekologickej stability a priaznivého životného 

prostredia a prepojenie urbanizovaného prostredia s okolitou krajinou“ 

 

Zelená infraštruktúra má viacero funkcií,  nakoľko pozitívne ovplyvňuje niekoľko oblastí vrátane 

ochrany a podpory biodiverzity, adaptácie na zmenu klímy, zdravia, rekreácie, podporu tvorby 

komunity, ekonomických aspektov a i.) 

  

Environmentálne funkcie zelenej infraštruktúry sú napr.: 

 

• Zlepšenie kvality ovzdušia a mikroklímy v mestskom prostredí  

 
1 Hudeková, 2018 
2  Forest Research 2010 
3 Zelená infraštruktúra a územná súdržnosť (Green Infrastructure and territorial cohesion). Európska environmentálna agentúra 
(2011). Technická správa č. 18/2011. Pozri takisto 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/Green_Infrastructure.pdf.  
4 COM/2013/0249 final  
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249
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• Mitigácia a adaptácia na zmenu klímy  

• Ovplyvnenie hydrologického cyklu a odtokových pomerov  

• Podpora biodiverzity, životných cyklov a procesov 

• Regulácia pôdnej erózie a iných svahových procesov 

• Ostatné regulačné ekosystémové služby (napr. podpora pôdotvorných procesov, rozklad 

škodlivých látok a i.) 

 

 

Metodika spracovania a podklady 

 

Spracovateľ pri svojej práci využíval voľne dostupné dáta: 

 

• Copernicus Land Monitoring Service UrbanAtlas https://land.copernicus.eu/local/urban-

atlas 

• The Landsat Program (landsat.gsfc.nasa.gov) 

• ESRI basemaps (www.arcgis.com) 

• Google maps (maps.google.com) a i. 

 

Na základe terénneho mapovania sa mapovali  plochy antropogénnej (ľudskou činnosťou vytvorenej) 

zelene, prírodnú a krajinnú zeleň.  Plochy vegetačných striech boli vyhodnotene na zaklade google 

maps.   

 

Pre potreby vyhodnotenia územia Karlovej Vsi  sme realizovali 2 typy vyhodnotenia: 

 

1. vyhodnotenie podielu všetkých prírodných a poloprírodných prvkov, predovšetkým plôch 

zelene a vodných ekosystémov  k celkovej rozlohe katastrálneho územia 

 

2.  vyhodnotenie podielu prírodnej a krajinnej zeleň jako aj zelene vytvorenej ľudskou činnosťou 

(tj.antropogénnej zeleň), pričom určujúcou podmienkou bolo, aby tieto plochy zároveň 

poskytovali aj široký rozsah ekosystémových služieb6 .  Znamená to, že medzi plochy ZI sme 

započítavali len zdravé ekosystémy s bohatou rozmanitosťou druhov.  Nezapočítavali sme tu 

napr. nízkokosené trávniky futbalových ihrísk, plochy obhospodarované formou s intenzívneho 

poľnohospodárstva a pod. )   

Do podielu plochy  zelene vytvorenej ľudskou činnosťou sme hodnotili: 

 

• Verejnú zeleň – ktorou pre potreby tohoto hodnotenia je zeleň prístupná všetkým občanom 

bez obmedzenia a slúži na všeobecné užívanie. Zahŕňa plochy všetkých verejne prístupných 

 
6 6 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249 

http://landsat.gsfc.nasa.gov/
http://www.arcgis.com/
http://mpas.google.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249
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parkov s časovo neobmedzenou, aj regulovanou prístupnosťou, ako aj menšie parkovo 

upravené plochy, zeleň obytných súborov, zeleň pri občianskej vybavenosti, zeleň mestských 

námestí a peších zón, zóny izolačnej zelene podľa typu, napr. líniová zeleň pri dopravných 

trasách a uliciach (cestná zeleň), sprievodná zeleň železníc a pod. 

 

• Vyhradenú zeleň - ktorou pre potreby tohoto hodnotenia je zeleň prístupná len určitej 

vymedzenej skupine ľudí. napríklad zeleň predškolských a školských objekty a areálov, zeleň 

územia priemyselných a výrobných areálov, cintoríny a pod., 

 

 

• Súkromnú zeleň - ktorou pre potreby tohoto hodnotenia je zeleň využívaná na súkromných 

pozemkoch. Patria sem predzáhradky, rodinné záhrady, záhrady v záhradkárskych osadíách 

Do podielu plochy prírodnej a krajinnej zelene sme započítavali zeleň a rôzne prírodné ekosystémy 

hodnotné z hľadiska ochrany prírody (napr. lesy a lesné spoločenstvá, prvky ÚSES, chránené územia 

vrátane sústavy NATURA 2000).  

Do ZI sa ďalej započítavajú líniové prvky, ako sú biokoridory, plochy stromoradí a alejí, ako aj plochy 

zelených striech a prvky plošného vsakovania a plochy prvkov udržateľného hospodárenia so 

zrážkovou vodou ako napr. vsakovacie dažďové záhrady a pod.  

 

Do dielčieho vyhodnotenia č.1.1 sme zahrnuli okrem plôch zelene aj všetky ostatné prírodné 

ekosystémy (vrátane vodných plôch). Pri tomto hodnotení sme vychádzali sme z viacerých hodnotení 

miest za pomoci indikátorov , ktoré sa zameriavajú hodnotením stavu urbánnej biodiverzity.  Ako 

príklad môžeme uviesť indikátor vyjadrujúci aká časť sídla má prírodný charakter, ktorý  je súčasťou 

oficiálnej sady meranie mestskej biodiverzity City Biodiversity Index7,  

 

Do dielčieho vyhodnotenia č.1.2 sme zahrnuli len plochy zelene, vodné ekosystémy, mokrade 

a podobne sa do tohto hodnotenia nezahrnuli (jedine, ak sú súčasťou vybavenia zelene ako napríklad 

jazierko v parku) 

 

Grafická časť prináša informáciu o rozložení jednotlivých typov ľudskou činnosťou vytvorenej zelene a 

prirodnej zelene v mestskej časti (ďalej aj ako "MČ") Bratislava Karlova Ves . 

 

Grafická časť je spracovaná v systéme GIS, čo umožňuje použitie získaných informácií jednak v rámci 

informačného systému mesta, jednak ako územnoplánovací podklad, ale i ako samostatný výstup pre 

potreby rozhodovania mesta. Grafický výstup má vrstvy:  

• vrstva plôch zelenej infraštruktúry - ľudskou činnosťou vytvorená zelene 

 
7 https://www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives/city-biodiversity-index 
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• vrstva plôch zelenej infraštruktúry – prírodná, krajinná a ostatná zeleň (napríklad 

plochy nevyužívanej zelene a pod.) 

 

 

1.1 Dielčie vyhodnotenie podielu zelenej infraštruktúry (všetkých prírodných a 

poloprírodných prvkov, predovšetkým plôch zelene a vodných ekosystémov)  

k celkovej rozlohe katastrálneho územia  

 

 

Na základe zvolenej metodiky sme získali nasledovné výsledky,  MČ Karlova Ves má cca 80% podiel 

zelenej infraštruktúry.  Pre potreby tohto dielčieho vyhodnotenia sme plošne redukovali plochy 

zelene na námestiach, tj. z celkovej plochy námestia sme určili 50% podiel zelene a 50% podiel 

spevnených plôch.  Do podielu plochy zelenej infraštruktúry sme zahrnuli okrem vodných plôch aj  

rozlohu vegetačných striech (pozri definíciu zelenej infraštruktúry8).  Získané výsledky sú v tabuľke č.1 

a grafe č.1  

 

Tabuľka 1: Vyhodnotenie podielu zelenej infraštruktúry z celkovej rozlohy riešeného územia 

Popis Rozloha (v m2) vyjadrené v % 

Plocha zelenej 

infraštruktúry vrátane 

vodných plôch (50% 

redukovaná plocha 

zelene námestí) 8 817 568,20 80,00 

Spevnené a 

zastavané plochy 

(bez rozlohy 

vegetačných striech) 2204944,72 20,00 

Celkova plocha 

územia 11 022 512,92 100,00 

 

 

 

 
8 COM/2013/0249 final 
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Graf 1: Vyhodnotenie podielu zelenej infraštruktúry z celkovej rozlohy riešeného územia 

 

1.2 Dielčie vyhodnotenie podielu zelene (prírodnej ako aj zelene vytvorenej ľudskou 

činnosťou  

 

Pre potreby tohto dielčieho vyhodnotenia sme do plochy zelenej infraštruktúry nezapočítali plošné 

rozlohy vodných plôch, zelených striech, priem. areálov, plošne sme redukovali plochy zelene na 

námestiach tak ako pri hodnotení 1, tj. z celkovej plochy námestia sme určili 50% podiel zelene a 50% 

podiel spevnených plôch. Získané výsledky sú v tabuľke č.2 a grafe č.2 

 

Popis Rozloha (v m2) vyjadrené v % 

Plocha zelenej 

infraštruktúry(bez 

vodných plôch, 

zelených striech, 

priem. areálov, 

redukovaná zeleń 

námestí) 7 543 025,66 68,43 

Ostatná plocha 3 479 487,26 31,57 

Celkova plocha 

územia 11 022 512,92 100,00 

Tab.2: Vyhodnotenie podielu zelenej infraštruktúry (bez vodných plôch, zelených striech, priem. 
Areálov a s redukovanou plochou zelene námestí) z celkovej rozlohy riešeného územia 

 

 

Podiel zelenej infraštruktúry vrátane, 
vodných plôch, prírodných prvkov a lesov 

Plocha zelenej infraštruktúry vrátane vodných plôch (50% redukovana plocha námestí)

Spevnené a zastavané plochy (bez rozlohy vegetačných striech)
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Graf 2: Vyhodnotenie podielu zelenej infraštruktúry (bez vodných plôch, zelených striech, priem. 
Areálov a s redukovanou plochou zelene námestí) z celkovej rozlohy riešeného územia 

 

 

1.3 Dielčie vyhodnotenie podiel antropogénnej zelenej infraštruktúry (bez prírodných 

prvkov a lesov)   

 

 

Pre potreby posledného dielčieho vyhodnotenia sme do plochy zelenej infraštruktúry započítavali len 

ľudskou činnosťou vytvorenú zeleň, ktorá môže slúžiť na krátkodobú rekreáciu.  Nezapočítali sme 

plošné rozlohy vodných plôch, prírodnú a krajinnú zeleň (lesy a trvalé trávne porasty), plochy 

zelených striech, priem. areálov, plošne sme redukovali plochy zelene na námestiach tak ako pri 

hodnotení 1, tj. z celkovej plochy námestia sme určili 50% podiel zelene a 50% podiel spevnených 

plôch. Získané výsledky sú v tabuľke č.3 a grafe č.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel zelenej infraštruktúry vrátane prírodných 
prvkov a lesov 

Plocha zelenej infraštruktúry(bez vodných plôch, zelených striech, priem. areálov,
redukovaná zeleń námestí)

Ostatná plocha
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Tabuľka 3: Vyhodnotenie podielu zelenej infraštruktúry – antropogénnej zelene z celkovej rozlohy 

riešeného územia 

 

Popis rozloha vyjadrené v % 

Plocha zelenej 

infraštruktúry(bez vodných 

plôch, bez lesov a TTP, 

zelených striech, priem. 

areálov, redukovaná zeleń 

námestí) 3 679 326,03 33,38 

Ostatná plocha 7 343 186,89 66,62 

Celková plocha územia 11 022 512,92 100,00 

 

 

 

 

Graf.3: Vyhodnotenie podielu zelenej infraštruktúry – antropogénnej zelene z celkovej rozlohy 

riešeného územia 

 

Porovnanie a záver 

 

Plocha zelenej infraštruktúry (ďalej ako ZI) spĺňajúca podmienky kritérií definície pre ZI bola spočítaná 

vhodnými metódami v 3 alternatívach za pomoci priestorovej analýzy.  Získané výsledky sa vydelili 

celkovou rozlohou administratívneho území mestskej časti  mesta / obce.  Tak ako je vidno na 

výsledkoch, podiel zelenej infraštruktúry sa líši podľa v závislosti od použitej metodiky a to od 80% po 

33,38% podielu.  Obdobné výsledky v závislosti od metodiky môžeme získať aj v rámci  Slovenska, ale 

Podiel antropogénnej zelenej infraštruktúry (bez 
prírodných prvkov a lesov)

Plocha zelenej infraštruktúry(bez vodných plôch, bez lesov a TTP, zelených striech,
priem. areálov, redukovaná zeleń námestí)

Ostatná plocha
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aj v rámci Európy. Je zrejmé, že v prípade jednotlivých metodík najväčšie odlišnosti vznikajú pri 

započítavaní odlišných typov „zelene“, osobitne mestských lesov do „verejnej zelene“. Na základe 

výsledkov z prieskumu v roku 2011 priemerne až jednu tretinu našich miest tvoria prvky prírodného 

charakteru, pričom len 60% slovenských miest si vedie presnú evidenciu prírodných plôch a vedeli nám 

spomínaný údaj poskytnúť presne) 

Rovnaké rozdiely vznikajú pre prepočte plochy zelene v m2 /obyv. Cieľom by malo byť zvyšovanie 

výmery a dosiahnutie úrovne 20-30 m2  verejnej zelene a celkovo 50 – 75 m2 zelene na obyv. v 

zastavanom území9.  V prieskume z roku 2005 bola priemerná hodnota vyše 30 m² 

Pre porovnanie uvádzame niekoľko príkladov zo zahraničia. V Berlíne je podiel zelenej infraštruktúry na 

obyvateľa (vrátane lesov a mestskej zelene) viac ako 60 m² na obyvateľa. V Malmö vo Švédsku je tento 

podiel až 99 m² zelených plôch na obyvateľa (vrátane lesných plôch).  Naproti tomu v Ľubľane, v katastri 

ktorej je veľký podiel lesných porastov s rozlohou viac ako 11 000 ha, je podiel zelenej infraštruktúry 

422,30 m² na obyvateľa. V Karlovej Vsi na základe hodnotenia 2.2 vychádza podiel zelene 98,56 

m²/obyvateľa (počet obyvateľov je k roku 2018 celkovo 33 331 obyvateľov.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapová príloha: 

Zoznam máp: 

Mapka č.1: Zelená infraštruktúra (prírodná a ľudskou činnosťou vytvorená zeleň) vrátane vodných 

plôch v Mestskej časti Karlova Ves 

Mapka č. 2: Zelená infraštruktúra (prírodná a ľudskou činnosťou vytvorená zeleň) vrátane vodných 

plôch bez vodných plôch v Mestskej časti Karlova Ves 

 

 
9 navrhované normatívy zelene podľa Supuku, 1987 
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Mapka č.1: Zelená infraštruktúra (prírodná a ľudskou činnosťou vytvorená zeleň) vrátane vodných 

plôch v Mestskej časti Karlova Ves 
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Mapka č. 2: Zelená infraštruktúra (prírodná a ľudskou činnosťou vytvorená zeleň) vrátane vodných 

plôch bez vodných plôch v Mestskej časti Karlova Ves 
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2. Vyhodnotenie kvality zelene podľa jednotlivých funkcií 
 

 

Úvod 

 
Pohľad na zeleň v mestských sídlach prešiel rozličnými etapami.  Význam a funkcie zelenej 

infraštruktúry v neustále rastie.  Spomenieme aspoň niektoré. V súčasnosti sú už pozitívne vplyvy 

zelene na stav a kvalitu životného prostredia v meste dostatočne známe. Zeleň zlepšuje mikroklímu, 

produkuje kyslík, znižuje prašnosť a hluk, menej známymi funkciami sú ochrana biodiverzity a 

ekosystémové služby vo vzťahu k verejným priestorom či eliminácia negatívnych vplyvov zmeny 

klímy. Environmentálny aspekt zelene badať aj vo vzťahu k miestnemu systému a prepojenosti 

jednotlivých verejných priestorov a v neposlednom rade treba spomenúť aj vplyv zelene a verejných 

priestorov v súvislosti s trendami rozvoja v mestách, ako sú demografický vývoj a zmeny sociálnych 

štruktúr .  

Zeleň má v urbanizovanom prostredí pozitívny vplyv najmä na: zlepšenie mikroklímy v mestskom 

prostredí, zachovanie biodiverzity, ekologickú stabilitu, elimináciu ohrozenia mestského prostredia a 

biodiverzity v mestách, ako je napr. zmena klímy či nestabilný hydrologický cyklus, niektoré entity 

súvisiace s trvalo udržateľným rozvojom, napr. environmentálne vzdelávanie, zdravie obyvateľstva, 

rekreačné služby a pod., psychologickú a estetickú funkciu.  

 

Životné prostredie v mestách sa už v súčasnosti výrazne odlišuje od okolitej krajiny vo viacerých 

charakteristikách – v teplote, vo vlhkosti a v kvalite ovzdušia a i. Zeleň verejných priestorov zohráva v 

optimalizácii týchto parametrov hlavnú úlohu. Mikroklimatická funkcia zelene je jej schopnosť 

ovplyvňovať svojou transpiračnou činnosťou vlhkosť ovzdušia, poskytovať tieň, znižovať výkyvy teplôt 

a pod. Dospelá breza môže za vegetačné obdobie odpariť až 7 000 l vody, stromy na uliciach sú 

schopné odstrániť oxid siričitý a znížiť obsah tuhých častíc až o 75 % [2], mestské parky znižujú 

teplotu v porovnaní s teplotou v uliciach v priemere o 1 °C. Zelené plochy zvyšujú vlhkosť vzduchu v 

priemere 5 až 7 percent. Izolačná funkcia je schopnosť zelene znižovať pôsobenie hluku, zachytávať 

prach, absorbovať cudzorodé látky z ovzdušia a pod. Napr. 50-ročný javor mliečny (Acer platanoides) 

absorbuje za vegetačné obdobie 0,0295 kg síry, 0,0860 kg chlóru a 0,0039 kg flóru. Filtračné účinky 

zelene sú všeobecne známe. Stromová a krovitá vegetácia má priaznivé účinky na čistotu ovzdušia, 

slúži ako filter pre prachové častice (udáva sa hodnota 20 g prachových častíc na m2 listovej plochy). 

Nezanedbateľná je aj funkcia znižovania rýchlosti vetra a hladiny hluku v mestskom prostredí. 

Zmiernenie hluku môže predstavovať až 30 dB na 100 metrov . 

Rastúce množstvo skleníkových plynov zmeny klímy, pravdepodobne, urýchli. Vedci očakávajú, že 

priemerná globálna teplota zemského povrchu by sa do roku 2100 mohla zvýšiť o 1,8 – 4,5 °C (avšak 

so značnými regionálnymi rozdielmi v raste teploty), čo zodpovedá očakávanému rastu o 1,1 až 6,4 °C 

[7]. Zmena teplôt a množstva zrážok, pravdepodobne, povedie k zmenám prírodných ekosystémov 

prirodzených oblastí zelene v mestách. Niektoré lesné ekosystémy, zrejme, vymiznú, čo spôsobí 

vyhynutie niektorých druhov. Mnoho rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré nebudú schopné 
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prispôsobiť sa zmeneným podmienkam, bude ohrozených alebo vyhynú. Dá sa predpokladať, že pre 

zmeny klímy sa nepriaznivé trendy a ich vplyvy prejavia s väčšou naliehavosťou v mestách. Zmeny 

klímy sa dajú stručne opísať na základe dvoch ukazovateľov – teploty ovzdušia a množstvá zrážok 

(suchá a záplavy). Zeleň by mohla zohrávať zásadnú úlohu v zmierňovaní negatívnych vplyvov zmeny 

klímy. Na adaptáciu na dôsledky zmeny klímy by sa mali prijať nové opatrenia a mala by sa vytvoriť 

politika v oblasti plánovania verejných priestorov. 

 

Medzi kultúrne, sociálne, spoločenské, zdravotné a ekonomické funkcie a ekosystémové služby 

zelenej infraštruktúry patria napr: 

 

• Pozitívny vplyv na zdravie obyvateľstva,  

• Podpora rekreácie a turizmu - rekreačné služby 

• Prevencia kriminality  

• Podpora bezpečnej a udržateľnej dopravy 

• Ekonomický prínos (zvýšenie hodnoty nehnuteľností, zvýšenie atraktivity prostredia pre 

investície) 

• Zvýšenie povedomia, priestor pre kontakt a učenie  

• Členenie, delenie a spájanie do urbanistickej štruktúry 

• Vytvorenie ducha miesta, nositeľa identity, významov a hodnôt 

• Vizuálne obohatenie priestoru 

• Vytváranie krajinného rázu a obrazu - krajinotvorná funkcia 

 

Vyhodnotenie kvality zelene podľa jednotlivých funkcií 
 

V rámci mapovania zelene v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sme vyhodnocovali nasledovné 

kategórie: zeleň občianskej vybavenosti, sídelná zeleň, cestná zeleň, vyhradená zeleň cintorínov, 

vyhradená zeleň školských a predškolských areálov, lesy a lesné porasty, nevyužívaná zeleň, záhrady 

pri rodinných domoch a záhradkárske osady,  zeleň námestí  a pod.   

Osobitne boli mapované vegetačné strechy.   

 

S ohľadom na hodnotenie zelenej infraštruktúry sme pre potreby vyhodnotenia vytvorili jednotlivé 

mapové vrstvy v GIS, pričom sa využili aj verejne dostupné dáta vrátane satelitného snímkovania 

(CORINE, LandCover, Urban Atlas). 

Ako je vidno z tabuľky 4, v Karlovej Vsi sa nachádza významný podiel lesov (skoro 46%), nasledujú 

záhrady s 13%, zeleň občianskej vybavenosti s necelými 10% a zeleň obytných súborov 
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Tabuľka 4: Vyhodnotenie rozlohy jednotlivých hodnotených typov zelenej infraštruktúry z celkovej 

rozlohy zelenej infraštruktúry v Karlovej Vsi 

 

Typy zelenej 

infraštruktúry Rozloha (v m2) Vyjadrené v % 

Zeleň námestí a 

peších zón 66091,69 0,83 

Cestná zeleň 138455,60 1,74 

Cintoríny 137588,22 1,73 

Lesy 3659259,19 45,98 

Nevyužívaná zeleň 513756,53 6,46 

Parky (vrátane 

Botanickej a 

zoologickej záhrady) 289492,01 3,64 

Trvalé trávne porasty 204440,44 2,57 

Záhrady 1034653,26 13,01 

Zeleň občianskej 

vybavenosti 773911,53 9,73 

Zeleň obytných 

súborov 625081,33 7,85 

Zeleň školských a 

predškolských areálov 132340,96 1,66 

Zeleň výrobných a 

priemyselných 

areálov 374672,87 4,71 

Zelené strechy 8043,40 0,10 

Spolu 

 

7 957 787,04 100 
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Graf 4: Vyhodnotenie rozlohy jednotlivých hodnotených typov zelenej infraštruktúry z celkovej 

rozlohy zelenej infraštruktúry v Karlovej Vsi 

Návrh na údržbu zelene podľa jednotlivých funkcií zelenej infraštruktúry v Karlovej Vsi 
 

Prevládajúca funkcia: reprezentačná a zhromažďovacia  
Typy zelene: zeleň občianskej vybavenosti, zeleň námestí a peších zón  

Údržba - Intenzitná trieda 1 (10-12x kosenie, vyhrabávanie, zálievka, výsadba trvaliek, 
prípustné kvitnúce lúky z výsevov a pod., návrh vhodných druhov, návrh starostlivosti o 
dreviny). 

 

Prevládajúca funkcia: rekreačná pobytová 

Typy zelene: sídelná zeleň, zeleň obytných súborov, zeleň školských a predškolských areálov 

Údržba - Intenzitná trieda 2 (znížená intenzita kosenia, mozaikové kosenie, vyhrabávanie 
lístia z trávnika, sčasti kvitnúce lúky). 
 

Prevládajúca funkcia: regulačné a hygienické ekosystémové služby  
Typy zelene: prícestná zeleň, zeleň výrobných a priemyselných areálov 

Údržba - Intenzitná trieda 3 (znížená intenzita kosenia, mozaikové kosenie, ponechanie 
lístia, resp. kosenie so zmulčovaním opadaného lístia, sčasti kvitnúce lúky). 
 

Prevládajúca funkcia: podpora biodiverzita  

Typy zelene:Trvalé trávne porasty, lesy, nevyužívaná zeleň 

Údržba - Intenzitná trieda 4 – kosenie 1-2x ročne, v poraste môžu byť aj suché stromy - 
ponechanie mŕtveho dreva. 
 

Mapová príloha:    

Mapka č.4: Hodnotenie zelenej infraštruktúry, jednotlivé typy a funkcie v Mestskej časti Karlova Ves 

 

Typy zelenej infraštruktúry v MČ Karlova Ves

Zeleň námestí a peších zón Cestná zelen

Cintoríny Lesy

Nevyužívaná zeleň Parky (vrátane Botanickej a zoologickej záhrady)

Trvalé trávne porasty Záhrady

Zeleň občianskej vybavenosti Zeleň obytných súborov

Zeleň skolských a predškolských areálov Zelen výrobných a priemyselných areálov
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Mapka č.4: Hodnotenie zelenej infraštruktúry, jednotlivé typy a funkcie v Mestskej časti Karlova 

Ves 

  

 

Mapka č.4: Hodnotenie zelenej infraštruktúry, jednotlivé typy a funkcie v Mestskej časti Karlova 

Ves 
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3. Dostupnosť plôch zelenej infraštruktúry  
 

 

Úvod 

 
 
Hodnotenie dostupnosti zelenej infraštruktúry má z hľadiska obyvateľov miest a obcí mimoriadny 

význam. Poukazuje aj na ďalší sociálny aspekt, ktorým je environmentálna spravodlivosť, čiže prístup 

všetkých obyvateľov bez rozdielu (cieľom je 100 % zabezpečiť dostupnosť zelene).  Dostupnosť sa  

hodnotí  sa  ako bývanie v okruhu do 300 metrov od plôch funkčnej zelene.  Obdobný prístup sa používa 

aj vo Veľkej Británii, kde sa dostupnosť zelene vyjadruje buď vzdialenosťou alebo časom pešej 

dochádzky k plochám zelene, alebo k ploche vhodnej na krátkodobú rekreáciu. V Berlíne sa tento 

indikátor vyhodnocuje ako prístup k mestskej zeleni minimálne 0,5 ha vo vzdialenosti 500 m od domu17. 

V smerniciach „dostupnosti“ v Holandsku stanovili pravidlo 75 m2 zelene na jednu domácnosť do 

vzdialenosti 500 m18.  

Príkladom ďalších štandardov v tejto oblasti je „The Natural England Accessible Natural Greenspace 

Standards (Štandardy pre dostupné prírodné oblasti zelene v Anglicku)”, alebo WHO green space 

standard10137: Ako príklad sa môže uviesť, že: 

 

• človek by nemal žiť vo väčšej vzdialenosti ako 300 m od najbližšej oblasti prírodnej zelene 

s rozlohou najmenej 2 ha, 

• na 1 000 obyvateľov by malo pripadať najmenej 1 ha miestnej prírodnej rezervácie, 

• do 2 km od domova by mala byť najmenej jedna 20 ha plocha zelene, 

• do 5 km by mala byť jedna 100 ha plocha zelene, 

do 10 km by mala byť k dispozícii 500 ha plocha zelene. 

 

Jedným z významných negatívnych dopadov zmeny klímy sú letné horúčavy. Extrémne vysoké až 

tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy. K 

úlohám samospráv prináleží zabezpečenie kvalitného životného prostredia, čo znamená v prípadne 

letných horúčav zabezpečenie pre svojich obyvateľov priestory, kde je možné sa ochladiť, prípadne 

prekonať najhorúcejšiu časť dňa.  Jednou z možností je verejná zeleň s dostatočným pokrytím 

korunami stromov, prípadne aj iným tienením či vodným prvkom. Výskumami sa potvrdilo11, že 

v prípade parkov s len malým podielom stromov, resp. len s vysadenými ozdobnými nízkymi 

rastlinami je teplota rovnaká, ba môže byť aj mierne vyššia ako v ich okolí.  Ochladzovací efekt 

vegetácie bol potvrdený viacerými štúdiami, pričom však rozsah tohto efektu závisí nielen od 

samotnej rozlohy verejného priestoru, pomeru a kvality vegetácie, ale aj od umiestnenia zelene 

 
10

http://greensurge.eu/working-packages/wp3/files/MS24_update_13022015.pdf)  
137http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Housing-and-

health/publications/2010/urban-planning,-environment-and-health-from-evidence-to-policy-action   

 
11 Potscher et all (2006) 
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v rámci mesta, charakteru okolitej zástavby, členitosti terénu a i. Na základe viacerých zdrojov vo 

všeobecnosti možno povedať, že rozdiel teplôt napr. medzi parkami a zastavaným územím bol  

priemere od 0,94°C do  2,26 °C12.   

 

Indikátor hodnotí priestorové rozloženie plôch kvalitnej verejnej zelene s rozlohou min  2000 m2 z 

hľadiska ich dostupnosti pre obyvateľov mesta.  Hodnotia výlučne plochy antropogénnej a prírodnej 

zelene, ktoré poskytujú vhodné možnosti na osvieženie počas letných horúčav za pomoci tienenia a 

chladenia korunami stromov.  Podiel zatienených častí by mal byť vyšší ako 60%. Patria sem parky, 

súvislé plochy vnútroblokovej zelene v nízkej zástavbe a sídelná zeleň vo výškovej zástavbe, 

historická zeleň, zeleň súvisiaca s občianskou vybavenosťou a ostatná zeleň, ak je verejne prístupná 

a plní okrem iného aj rekreačnú funkciu. V praxi sa jedná aj o mestské lesné pozemky so zapojeným 

porastom, aleje s vysokými stromami a kríkmi a pod.   Indikátor nezahŕňa zeleň v zlom zdravotnom 

a funkčnom stave či plochy trávnikov bez ekosystémových prínosov (napr. futbalové ihrisko alebo 

jednodruhový často kosený trávnik). 

 

 

Metodika  spracovania 

 
Z identifikovaných plôch ZI (pozri aj vyhodnotenie č.1) sa vyčlenili plochy antropogénnej a prírodnej 

zelene, ktoré poskytujú vhodné možnosti na osvieženie počas letných horúčav za pomoci tienenia 

korunami stromov (viac jako 60% zatienenia).   

Pre spracovanie sme kontrolne využili aj vyhodnotenie ťč.5 ) - mapu tienenia korunami stromov. 

Následne sme vyčlenili vhodné plochy s rozlohou min  2000 m2 . Za pomoci priestorovej analýzy  

v GIS sa zvolí 300 m priestorová zóna (buffer) okolo takýchto plôch antropogénnej a prírodnej zelene. 

V danej priestorovej zóne sa  vyčlenili obytné budovy a pri predpokladanej obložnost 3,5-4 obyvateľa 

na 1 bytovú jednotku sa určí počet obyvateľov.  Na záver sme zistili percento získaného počtu 

obyvateľov bývajúcich v 300m priestorovej zóne z celkového počtu obyvateľov. 

 

Pri spacovaní sa využili mapové GIS dáta, voľne dostupné dáta  vrátane satelitného snímkovánia 

(CORINE, LandCover, Copernicus Land Monitoring Service - Urban Atlas (land.copernicus.eu), The 

Landsat Program (landsat.gsfc.nasa.gov), ESRI basemaps (www.arcgis.com), Google maps 

(mpas.google.com) 

 

Výsledok sa vyjadruje v percentách. Uvádza sa   počet takýchto plôch, ich celková výmera a 

dostupnosť pre obyvateľov (% obyvateľov žijúcich v dosahu do 300 m od takýchto plôch, resp. 10 min. 

pohodlnej chôdze). 

 
 

 

 
12 Bowler at al, 2010, w5 

http://land.copernicus.eu/
http://landsat.gsfc.nasa.gov/
http://www.arcgis.com/
http://mpas.google.com/
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Vyhodnotenie dostupnosti 

 

 
Na základe zvolenej metodiky sme identifikovali 5 plôch s definovanou vhodnou kvalitou zelene 

(pokryvnosť korunami stromov) a zároveň s možnosťami pobytu ako sú napríklad prvky malej 

architektúry ako lavičky, zariadenie pre aktívne trávenie času (ako exterriérové vonkajšie posilňovacie 

stroje a fitparky, náradie na cvičenie, hracie prvky pre deti a pod). 

 

V riešenom území sme identifikovali 5 plôch, spĺňajúcich tieto podmienky. 

 

Z uvedeného  sú 3 plochy verejnej zelene, otvorených bez časového obmedzenia: 

 

• Park SNP v Líščom údolí 

• Vodárenská záhrada (spolu s najbližším prírodnej zelene a promenády pri Karloveskom 

ramene) 

• Plocha zelene, vrátane detského ihriska a športovísk na Adámiho vrátane susediacej menšej 

plochy zelene s fontánou na Novackého ul. 

 

a 2 plochy zelene celomestského významu: 

 

• Botanická záhrada UK Bratislava 

• Zoologická záhrada 

 

Nakoľko však sa v priestorovej zóne Zoologickej a Botanickej  záhrady v Mestskej časti Karlova Ves 

nenachádzajú obytné budovy, je možné tieto z celkového hodnotenia dostupnosti vynechať. 

Celková dostupnosť pomerne nízka, dosahuje len okolo 30% obyvateľstva.  Pre porovnanie viaceré 

európske mestá majú veľmi vysokú dostupnosť, napríklad 2016 v Ľubľane žilo 100 % obyvateľov 

v okruhu 300 m od „verejných zelených plôch 13“. 

 

 

Mapová príloha:    

Mapka č.5: Hodnotenie dostupnosti zelenej infraštruktúry vrátane Zoologickej a Botanickej  

záhrady v Mestskej časti Karlova Ves 

Mapka č.6: Hodnotenie dostupnosti zelenej infraštruktúry bez Zoologickej a Botanickej  záhrady v 

Mestskej časti Karlova Ves 

 
13 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6209905/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6209905/
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Mapka č.5: Hodnotenie dostupnosti zelenej infraštruktúry vrátane  Zoologickej a Botanickej 

záhrady v Mestskej časti Karlova Ves

 

Mapka č.6: Hodnotenie dostupnosti zelenej infraštruktúry ez Zoologickej a Botanickej  záhrady v 

Mestskej časti Karlova Ves 
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4. Podiel spevnených, nepriepustných plôch z celkovej rozlohy 
administratívneho územia mesta  

 

 

 

 

Úvod 
 
 
Neustále sa zvyšujúci podiel zastavanosti (po angl. soil sealing) predstavuje závažný problém 

z viacerých pohľadov. Európska komisia pripravila sériu dokumentov, ktoré smerujú k vytvoreniu 

direktívy na ochranu pôdy. 

Pôda má nesmierny význam v súvislosti s problematikou zmeny klímy. Jednak dokáže sčasti 

pohlcovať emisie skleníkových plynov, jej úloha v sídlach je však hlavne v oblasti adaptácie na zmenu 

klímy, nakoľko má veľký význam osobitne pre retenciu a vsak zrážkovej vody.  

V rokoch 1990 až 2000 sa v EÚ každý deň stratilo najmenej 275 hektárov pôdy, čo predstavuje 1 000 

km² ročne. V Nemecku je denne vydláždený asi 1 km²14.  Degradácia a zapečatenie pôdy prispelo 

20% podielu emitovaných emisií CO2 medzi rokmi  od 185015  

Sledovanie indikátora poskytuje informáciu o celkovej rozlohe zastavaných a vodenepriepustných 

plôch.  Je mimoriadne dôležité sledovať, akým pomerom resp. či týchto plôch pribúda alebo ubúda 

(relatívne či absolútne).  

Získané informácie umožnia reagovať na zhoršenie situácie a tiež porovnať stav v danom meste / 

štvrti s inými obdobnými sídlami. Na negatívny vývoj možno reagovať nielen vytváraním 

kompenzačných opatrení, osobitne vo forme vegetačných striech, vegetačných stien a pod. ale aj 

regulatívmi v územnom plánovaní. 

 

 
Metodika  spracovania 

 
 
Indikátor vyjadruje podiel spevnených nepriepustných plôch z celkovej rozlohy administratívneho 

územia mesta. Medzi spevnené, nepriepustné povrchy sme zaradili do hodnotenia najmä budovy, 

cesty, parkoviská a iné spevnené povrchy neumožňujúce vsakovanie vody do pôdneho profilu. Pokiaľ 

mali budovy v riešenom území vegetačné strechy, tak sme ich do rozlohy zastavanej plochy 

nezarátali.   Predpokladom spracovania bola aj podrobná analýza celého administratívneho územia a 

dobrá znalosť všetkých plôch. 

 

Pri spracovaní sa využili mapové GIS dáta, voľne dostupné dáta  vrátane satelitného snímkovania 

(CORINE, LandCover, Copernicus Land Monitoring Service - Urban Atlas (land.copernicus.eu), The 

 
14 Minke,2001 
15 R. Lal, 2004 

http://land.copernicus.eu/
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Landsat Program (landsat.gsfc.nasa.gov), ESRI basemaps (www.arcgis.com), Google maps 

(mpas.google.com).  Zároveň prebehlo terénne mapovanie.   

 

Plochy vegetačných striech boli vyhodnotené na základe google maps.   

 

Vyhodnotenie a záver 

 
 
Indikátor úzko súvisí aj s sledovaním množstva zelene a zelenej infraštruktúry (pozri hodnotenie1). 

V Karlovej Vsi  boli do hodnotenie zahrnutú budovy, cestné komunikácie, parkoviská a iné spevnené 

plochy , ako aj ostatné plochy, ktoré spolu pokrývajú 20% z celkovej rozlohy Karlovej Vsi (z plochy 

zastavenej budovami boli odrátané tie plochy budov, ktoré majú zriadenú vegetačnú strechu.  Viac 

informácií v tabuľke 6 a7).  

 

Tabuľka 6: Vyhodnotenie jednotlivých hodnotených typov zastavanej plochy  

 

Popis Rozloha (v m2) 

Budovy 971197,11 

Cesty 748713,74 

Spevnené plochy 230479,60 

 

 

Tabuľka 7: Vyhodnotenie podielu zastavanej plochy z celkovej rozlohy riešeného územia 

Popis Rozloha (v m2) vyjadrené v % 

Plocha zelenej 

infraštruktúry vrátane 

vodných plôch (50% 

redukovaná plocha 

zelene námestí) 8 817 568,20 80,00 

Spevnené a 

zastavané plochy 

(bez rozlohy 

vegetačných striech) 2204944,72 20,00 

Celkova plocha 

územia 11 022 512,92 100,00 

 
 
 
Mapová príloha:    

Mapka č. 7: Zastavané, spevnené a nepriepustné plochy v Mestskej časti Karlova Ves 

 

http://landsat.gsfc.nasa.gov/
http://www.arcgis.com/
http://mpas.google.com/
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5. Mapa tienenia korunami stromov v plochách zelene 
 

 

Úvod 
 

 

Aj v súvislosti s očakávanými dopadmi zmeny klímy má zelená infraštruktúra nezastupiteľné miesto. 

Vegetácia v skutočnosti reguluje mikroklímu miest tromi spôsobmi:  

• tienením,  

• procesom evapotranspirácie, 

• zmenou pohybu vzduchu a výmeny tepla. 

  

Chladiaci efekt vegetácie sa dá pomerne jednoducho vysvetliť za pomoci fyziky: na premenu jedného 

litra vody na vodnú paru je potrebné približne 2,5 MJ, čo je 0,69 kWh. Stromy transpirujú cez svoje 

prieduchy vodu, ktorú premieňajú na vodnú paru odoberaním tepelnej energie z okolia. Ich “chladiaci 

výkon” dosahuje hodnoty aj niekoľko sto Wattov na m 2. Dá sa teda jednoznačne potvrdiť, že vzrastlý 

strom, dobre zásobený vodou, chladí svoje okolie výkonom porovnateľným s niekoľkými 

klimatizačnými jednotkami. Závisí však od prúdenia vzduchu, nakoľko aj menší vánok zmieša okolitý 

prehriaty vzduch s takto, za pomoci vegetácie, ochladeným vzduchom.  

Ochladzovací efekt však závisí nielen od pomeru a kvality vegetácie, ale aj od umiestnenia zelene 

v rámci sídla, charakteru okolitej zástavby, členitosti terénu a i. Na základe viacerých zdrojov vo 

všeobecnosti možno povedať, že rozdiel teplôt napr. medzi plochami zelene a zastavaným územím 

bol priemere od 0,94 °C do 2,26 °C namerali teploty pri skupinke stromov od 24 – 29 °C, zatiaľ čo 

teplota na ulici bola 37 °C a na streche budov 45 °C16. 

 

Chladiaci účinok zelene je podľa metodiky17 kombináciou tienenia podľa pokryvnosti korunami 

stromov (od 0 po 100 %), pokryvu zemského povrchu (úplne nepriepustná a zastavaná plocha, plocha 

kde je podiel nepriepustných plôch väčší ako 50 % zastavaných budovami, parkoviskami a pod., 

zmiešané územie – typické sú záhrady, vnútorné dvory, trávniky, trvalo trávnaté porasty a voda). 

Tretím faktorom vstupujúcim do vyhodnotenia chladenia je rozloha (do 2 ha a nad 2 ha).  

 

Mapová príloha:    
Mapka č. 8: Mapa tienenia za pomoci korún stromov v Mestskej časti Karlova Ves  

Mapka č. 9: Mapa chladenia za pomoci vegetácie v Mestskej časti Karlova Ves 

 
16 https://www.researchgate.net/publication/222033569_Tree_surface_temperature_in_an_urban_environment 
17

Geneletti D, Zardo L (2016) Ecosystem-based adaptation in cities: An analysis of European urban climate 

adaptation plans. Land use policy 50:38–47. doi: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.09.003 



26 

 

 

Mapka č. 8: Mapa tienenia za pomoci korún stromov v Mestskej časti Karlova Ves  

 

  



27 

 

 Mapka č. 9: Mapa chladenia za pomoci vegetácie v Mestskej časti Karlova Ves 

 

 

 
 
 
  

 

 
 
Materiál bol pripravený v rámci projektu „PERFECT - Planning for Environmental Resource eFficiency in European Cities and Towns“, ktorý 

je financovaný z prostriedkov Európskej komisie, ERDF,  operačného programu Interreg Europe. 
 Materiál 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. 
 


