
V roku 2017 začala mestská časť Bra-
tislava-Karlova Ves realizovať 5 ročný 
medzinárodný projekt s názvom „PER-
FECT“ (PlanningforEnvironmentalRe-
sourceeFficiency in EuropeanCities and 
Towns), ktorý sa zaoberá dôležitosťou 
zelených plôch a prvkov v mestskom 
prostredí. Projekt je podporený v rám-
ci Operačného programu INTER REG 

EUROPE, ktorý je financovaný z Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ERDF). Vedúcim partnerom projektu 
je Asociácia mestského a vidieckeho 
plánovania (Town and country Plan-
ning association) z Londýna, celkovo 
je tu zapojených 8 partnerov z 8 EÚ 
krajín, vrátane miest ako sú holandský 
Amsterdam či talianska Ferrara.

Medzinárodný projekt PERFECT v Karlovej Vsi  

Stretnutie medzinárodných partnerov 
projektu PERFECT v Amsterdame
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V dňoch 5.-7.júna sa konalo v Amster-
dame aj 5. medzinárodné stretnutie 
partnerov projektu PERFECT. Stretnu-
tia sa okrem partnerov zúčastnili aj 
odborní aktéri a zúčastnené stránky 
z rôznych krajín. Za Slovensko sa zú-
častnil zástupca Ministerstva životné-
ho prostredia Peter Jány a prednostka 
miestneho úradu MČ Bratislava-Karlo-
va Ves Katarína Procházková. Na stret-
nutí sa okrem prezentácie doterajších 
výsledkov projektu a plánov na ďalšie 
obdobie diskutovalo o príprave akč-
ných plánov zelenej infraštruktúry jed-
notlivých partnerov, o vplyve zelených 
riešení na zdravotný stav obyvateľov, o 
príkladoch zelenej infraštruktúry z pra-

xe, o riešeniach vodozádržných opat-
rení a iné. V rámci stretnutia prítomní 
absolvovali študijné návštevy s cieľom 
inšpirovať sa realizovanými zelenými 
opatreniami v Holandsku. 



Noorderpark
Po celé desaťročia bolo srdce severného Amsterdamu se-
verom chaotickou kombináciou dvoch parkov (Florapark a 
Volewijkspark), kanála a rušnej cesty. Pred niekoľkými rokmi 
sa miestna administratíva rozhodla od základu zmeniť túto 
oblasť a dať jej nový, moderný vzhľad. Oba parky boli har-
monicky spojené do zelenej oázy, v ktorej sa zameriavajú na 
podporu biodiverzity. O ekologickom aspekte parku (ma-
nažment kosenia, vysádzanie rastlín, ponechávanie mŕtveho 
dreva v parku, budovanie hniezdnych možností), dizajne par-
ku a o štúdii jeho využívania (napr. o fitness ceste pre star-
ších) porozprával ekológ Melvin Stigter. V parku sa nachádza 
De Roze Tanker (Ružová čerpacia stanica). Táto bývalá ben-
zínka je miestom kultúrnych podujatí, výstav, workshopov, 
lekcií tanca, herectva a táborov. Nadácia Trust Foundation 
združuje organizácie v okolí parku, aby stimulovala účasť 
obyvateľov pri regenerácii parku. Regenerácia Noorderparku 
je príkladom komplexnej priestorovej stratégie na opätovné 
pripojenie rozptýlených segmentov parku, ktoré boli oddele-
né dopravnou infraštruktúrou a vodnými cestami.

De Ceuvel
De Ceuvel je živým laboratóriom pre malé udržateľné ini-
ciatívy obehového hospodárstva. Vznikol na území bývalej 
lodenice. V roku 2012 vyhrala skupina architektov tender 
na premenu tohto miesta so silne kontaminovanou pôdou 
na mestskú oázu a získala od mesta Amsterdam 10 ročný 
prenájom. Zo starých hausbótov sa po ich premiestnení z 
vody na pevninu stali pracoviská pospájané točitým mólom, 
ktoré sú vybavené čistými technológiami. Okolo housbótov 
vysadili fytoliečivé rastliny, ktoré čistia znečistenú pôdu. De 
Ceuvel sa usiluje sa o energetickú sebestačnosť a spracúva 
vlastný odpad. 

Zelená politika v Zuidas
Zuidas (v holandskom jazyku  doslova južná os) je rýchlo 
sa rozvíjajúca obchodná štvrť hlavného  mesta Amsterdam 
s významnými spojmi verejnej dopravy. Nachádza sa me-
dzi centrom mesta a letiskom 
Schiphol. Štvrť prechádza vý-
znamnými zmenami v súvislosti 
s uplatňovaním prvkov zelenej 
infraštruktúry. Budúce plány 
zahŕňajú presun diaľnice A10 
do podzemia a rozšírenie želez-
ničnej stanice. O rozvoji štvrte 
predniesol prezentáciu Ton 
Muller, ktorý je zodpovedný 
za dizajn zelenej infraštruktúry 
Zuidas. Účastníci 5. medziná-
rodného stretnutia partnerov 
projektu PERFECT si pozreli do-
teraz realizované zelené prvky. 

Zelený školský dvor  
Zelený školský dvor (De kin-
dercampus) je príkladom 
zelenej školskej iniciatívy v 
Amsterdame. Školský dvor 
svojím vzhľadom ani zďale-
ka nepripomína „moderné“ 

školské dvory s presne a bezpečne naplánovanými športo-
viskami, preliezačkami a vydláždenými cestičkami. Je to skôr 
na pohľad neupravená záhrada s vodným čerpadlom, so 
stromami, rastlinami, cestičkami a prírodnými preliezačkami 
z použitých paliet a kmeňov stromov, kde majú deti najmä 
možnosť skúmať hľadaním odpovedí na zadané otázky. V lete 
ich nachádzajú aj pri brodení sa vo vodách kanála, s ktorým 
škola susedí. Hlavným zámerom je naučiť deti pohybovať sa 
v prirodzenom prostredí, vybudovať rešpekt pred prípadným 
nebezpečenstvom na základe vlastných empirických skúse-
ností  a využívať svoju kreativitu na hru s prírodnými prvkami. 

2

Newsletter 5

http://www.noorderpark.amsterdam.nl/
http://deceuvel.nl/en/
https://www.iamsterdam.com/en/business/setting-up/business-locations/zuidas
https://kindercampuszuidas.nl/
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Prehľad faktov (Factsheet) sa zao-
berá úlohu zelenej infraštruktúry 
pri prispôsobovaní sa klimatickej 
zmene a pri jej zmierňovaní. Obsa-
huje štatistiky a dôkazy, ktoré majú 
podnietiť tvorcov politík, aby do 
zelenej infraštruktúry investovali. 

Zmena klímy ako výzva
Zmena klímy je najväčšou výzvou, kto-
rej v súčasnosti čelíme. Vedecké dôka-
zy o nej sú ohromujúce, jej globálne dôsledky budú vážne. 
Oxid uhličitý (CO2) a iné skleníkové plyny menia našu klímu, 
čo spôsobuje nárast globálnej teploty a extrémne a menej 
predvídateľné miestne poveternostné podmienky.

Dopady zmeny klímy
Vplyvy klimatickej zmeny sa v súčasnosti prejavujú pro-
stredníctvom bezprecedentných globálnych trendov a lo-
kalizovanejších poveternostných udalostí.

Prognózy naznačujú, že počet ľudí postihnutých povod-
ňami v Európe sa do konca 21. storočia zvýši zo 100 000 
na 1,5 - 3,6 milióna. Ľudia budú prichádzať o dodávku 
elektriny kvôli škodám spôsobeným čoraz intenzívnejšími 
nepriaznivými prejavmi počasia a budú trpieť následkami 
extrémnych horúčav. Očakáva sa, že kombinácia znečiste-
nia ovzdušia a vysokých teplôt spôsobí problémy hlavne 
zraniteľným skupinám obyvateľstva. Zásobovanie vodou 
sa môže v niektorých regiónoch počas sucha obmedziť. To 
môže mať vplyv aj na výrobu, dostupnosť a ceny potravín.

Zmierňovanie klimatickej zmeny cez zelenú 
infraštruktúru
Tento prehľad faktov sa zaoberá potenciálom zelenej in-
fraštruktúry zmierňovať klimatickú zmenu v rámci týchto 
štyroch tém:

Podpora udržateľnej dopravy

Udržateľnejšia doprava prináša výrazné zníženie emisií sklení-
kových plynov. Napríklad pri priemernej obsadenosti sú emi-
sie CO2 na kilometer 127 gramov pre automobilovú dopravu, 
101 gramov autobusom, 38 gramov metrom a nula pešo 
alebo na bicykli. Zelenšie a atraktívnejšie prostredie môže 
podporiť zmenu spôsobu dopravy. Atraktívnejšie cesty k do-
pravným uzlom, pracovným miestam a miestam na trávenie 
voľného času podporia presúvanie sa pešo alebo bicyklom.

Zníženie energetickej spotreby 

Zelená infraštruktúra umiestnená na budove alebo v jej blíz-
kosti pomáha znížiť potrebu vykurovania v zime a klimatizácie 
v lete, čím sa zníži spotreba fosílnych palív. Zelené steny alebo 
fasády navyše poskytujú biotopy pre živočíchy a zvieratá.

Rozvoj udržateľnej energie

Zelené priestory môžu slúžiť ako miesta pre zariadenia na vý-

robu energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú veterné a so-
lárne farmy. Produkty zelenej infraštruktúry, ako napríklad 
drevo a lúčna biomasa pochádzajúca z udržateľných zdrojov, 
môže byť zdrojom obnoviteľnej energie. V Holandsku je napr. 
k dispozícii približne 4,5 hektára cesty na kilometer diaľnice 
pre výrobu biomasy. Čistý energetický zisk (po nákladoch na 
vstup energie) by mohol byť medzi 625 a 2215 GJ na hektár.

Podpora sekvestrácie uhlíka  

Rôzne typy biotopov a využívanie pôdy majú rôznu 
schopnosť pôsobiť na záchyt - alebo naopak uvoľňovanie 
uhlíka z pôdy. Trvalo udržateľnejšie postupy využívania 

pôdy majú potenciál ukladať v pôde viac CO2. Napríklad 
obnova ornej pôdy na pastviny môže odstrániť 4 až 12 ton 
CO2 na hektár ročne. V mestách dokážu oxid uhličitý vý-
znamne absorbovať stromy. Intenzívne sa skúma koncept 
platenia farmárom za zvýšené uskladnenie (alebo zníženie 
strát) CO2 vo vegetácii alebo v zemi na ich pôde.

Adaptácia na zmenu klímy cez zelenú 
infraštruktúru
Riadenie rizika povodní

Zelená infraštruktúra môže prispieť k prevencii povodní. 
Počas extrémnej zrážkovej udalosti (300 litrov na hektár 
za sekundu) môžu zelené strechy zadržať 30 - 90% zrážok. 
Vsakovacia plocha rozlohe 0,5 ha môže ročne odstrániť 
približne 1000 metrov kubických vody.

Zmierňovanie extrémnych teplôt

Teploty v celej Európe sú čoraz viac extrémnejšie. Existujú 
dôkazy o tom, že zelená infraštruktúra dokáže ochladiť vzduch 
o 2 - 5°C a pomáha znížiť stres spojený horúčavou a redukovať 
predčasné úmrtia  ľudí počas udalostí s vysokou teplotou.

Vegetácia má schopnosť ochladzovať svoje životné pro-
stredie. Rastliny totiž získavajú energiu zo svojho prostre-
dia na odparovanie vody. Jediný veľký strom môže transpi-
rovať 450 litrov vody za deň, k čomu použije 1 000  MJ te-
pelnej energie. Mestské stromy teda okrem poskytovania 
tieňa účinne znižujú teploty v mestách. 

Podpora koridorov pre živočíchy a rastliny

Zelená infraštruktúra poskytuje zelené koridory pre voľne 
žijúce živočíchy a môže mať podobu zelených striech, ulíc 
lemovaných stromami alebo lineárnych zelených korido-
rov pozdĺž riek, kanálov, ciest a železníc. Tieto koridory 
tiež prinášajú výhody ľuďom v oblasti rekreácie, zdravia a 
znižovania hluku a znečisťovania ovzdušia.

Prečo investovať do zelenej infraštruktúry 
z eko  nomického hľadiska.
Odhaduje sa, že globálne ročné náklady na investície do 
opatrení na zmiernenie klimatickej zmeny sú 1% HDP. Ak 
nebudeme konať, celkové náklady a riziká zmeny klímy 
budú každý rok rovnocenné so stratou najmenej 5% ce-
losvetového HDP.

Aktivity projektu PERFECT v prvej polovici roka 2019

1 Originál v anglickom jazyku je dostupný  na webovej stránke:  https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1551964879.pdf 

• Zelená infraštruktúra a klimatická zmena (Factsheet 3)1
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Ako zabezpečiť dostatočné 
množstvo zelene a priepustných 
plôch, resp. zamedziť záberom 
zelene na výstavbu a vytváraniu 
nových nepriepustných plôch?

Riešenie by mohla poskytnúť 
regulácia pri územnom plá-
novaní.  Regulatívy nám totiž 
vytvárajú pravidlá pre využitie 
územia z pohľadu povoľovania 
výstavby.  Na základe existujú-
cich regulatívov sa porovnáva 
súlad stavby s územným plá-

nom v rámci územného a stavebného konania. V zahrani-
čí sa môžeme inšpirovať viacerými ukazovateľmi, ktorých 
cieľom je dosiahnuť nielen optimálne zastúpenie vegetá-
cie, ale aj zadržiavanie vody v zastavanom území.

Takýmito pozitívnymi príkladmi sa zaoberá expertný ma-
teriál „Plánovanie zelenej infraštruktúry – faktor zelene 
a prenos skúseností v európskom kontexte (Planning for 
green infrastructure – the green space factor and lear-
ning from Europe“), ktorý je voľne stiahnuteľný na linku 
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/
tx_tevprojects/library/file_1551105810.pdf

V úvode uvedeného dokumentu sa opätovne pripomína vý-
znam zelenej infraštruktúry nielen pre kvalitu životného pro-
stredia, ale osobitne vo vzťahu k zmierneniu dopadov zmeny 
klímy ako sú očakávané vlny horúčav, suchá a prívalové dažde.

Bližšie tento dokument predstavuje regulatív, ktorý sa v 
praxi aplikoval pri výstavbe novej štvrte Vastra Hamnen v 
švédskom meste Malmo.  Ide o  tzv. „green space factor“ 
teda „faktor zelene“, ktorý zabezpečuje, aby každý poze-

mok mal minimálne množstvo zelene.  V škále od 0 do 1 
musí byť priemerný “faktor zelene” minimálne 0,5.  Hod-
noty „faktora zelene“ podľa jednotlivých typov  plôch sú 
od nepriepustných povrchov s hodnotou 0,0, cez stromy 
s hodnotou 0,4 až po zelené strechy s hodnotou 0,8 a 
plochu rastlej zelene s hodnotou 1,0. Finálna hodnota fak-
tora sa vypočíta za pomoci vzorca (pozri nižšie), kde je 
priemerná hodnota faktora zelene vyjadrená súčtom diel-
čich faktorov zelene podľa jednotlivých typov povrchov na 
danej ploche.

Zároveň, aby sa ešte kvalitatívne odlíšili plochy zelene, 
napr. kosený trávnik a lúka, pre jednotlivých staviteľov pri-
pravili 35 kritérií, z ktorých si museli vybrať splnenie mini-
málne desiatich. Ide o kritériá, podporujúce biodiverzitu, 
ako napr. na každú bytovú jednotka jedna vtáčia búdka, 
výsadba aspon 50 druhov rastlinného sortimentu, kto-
rý je pôvodný/domáci vo Švédsku a pod.  Ďalšie kritériá 
podporujú zachytávanie dažďovej vody, ako napr. krité-
rium č. 16, ktoré hovorí, že všetka dažďová voda z budov 
a spevnených povrchov sa zachytí a následne využije na 
zalievanie.2

Obdobný prístup sa zvolil aj v meste Berlín, kde sa apliku-
je regulatív s názvom Biotope Area Factor (faktor oblasti 
biotopu - BAF). Výpočet je obdobný ako v Malmo, pričom 
hodnota BAF sa potom pohybuje od 0,6 (obytné oblasti) 
po 0,3 (priemyselné areály)3.  

V  expertnom dokumente sa ďalej pozitívne vyzdvihuje aj 
prístup v britskom Southamptone, kde si zaviedli obdobný 
regulatív ako v Malmo. V záverečných častiach expertný 
dokument rozoberá nový regulatív, ktorý sa pripravuje do 
plánovania v Londýne, ako aj dôležitosť pri výmene skúse-
ností a prístupov pri územnom plánovaní.

• Plánovanie zelenej infraštruktúry - faktor zelene a prenos   
skúseností v európskom kontexte (Expert paper 2)

priemerná hodnota faktora zelene =
... m2 celková rozloha pozemku

(... m2 typu plochy 1 * hodnota dielčeho faktora zelene x1) + (...m2 typu plochy 2 * hodnota faktora priepustnosti x2) + ...

Ako sme na tom na Slovensku?
V roku 2012 bola riešená výskumná úloha „Ekoindex – stano-
venie regulatívov eko-indexu pre metodiku spracovania ÚPD 
so zameraním na zadržiavanie dažďových vôd v urbanizova-
nom prostredí“ (riešiteľský kolektív: prof. Ing.arch.Bohumil 
Kováč, PhD., Ing. Anna Dobrucká, PhD., Ing.arch Ján Komr-
ska, CSc., RNDr. Marián Zlocha, CSc., Ing.Zuzana Hudeková).

V tejto práci, okrem už okrem hore popísaných pozitív-
nych príkladov, sa rozobrali aj ďalšie prístupy ako napr. 
„Green infrastructure score” z londýnskej mestskej časti 
Sutton, či „Green factor” zo Seattle, rovnako ako sa aj vy-
hodnotilo ich možné uplatnenie na Slovensku.  

Následne sa navrhol nový regulatív maximálnej nepriepustnos-
ti, ktorý, ako dúfame, by mohol nájsť svoje uplatnenie v praxi.

Prekážku na uplatnenie takéhoto regulatívu, ktorý by 
podporoval udržateľné riešenia pri zrážkovej vode, môže 
predstavovať nedostatočná podpora v slovenskej práv-
nej úprave, ktorá na rozdiel od okolitých krajín nielenže 
nepodporuje, ale skôr komplikuje udržateľné spôsoby pri 
pojednaní zrážkovej vody.  

Na rozdiel od právnych úprav v okolitých krajinách vrátane 
Českej republiky, sa takto umožňuje premena zelene na 
nepriepustné povrchy, tak ako je vidno na fotografii novo-
vybudovaného parkoviska v priestore výstaviska Incheba v 
Bratislave. Totiž, v našich národných právnych predpisoch 
je v súčasnosti zrážková voda ponímaná ako voda z po-
vrchového odtoku a teda následne je to odpadová voda, 
ktorá sa prioritne má riešiť odkanalizovaním (aj keď sa iné 
spôsoby automaticky nezakazujú, čiže sú prípustné za ur-
čitých podmienok).

2 http://www.grabs-eu.org/downloads/EP6%20FINAL.pdf
3 http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/handbuch/de/biotopflaechenfaktor/index.shtml
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• Podujatia a aktivity pre verejnosť: Zelená pre Karlovu Ves

Ako je to v zahraničí?
Decentralizovaný spôsob odvodnenia, ktorý sa zaoberá 
zrážkovým odtokom v mieste jeho vzniku a vracia ho do pri-
rodzeného kolobehu vody sa už od 70. rokov 20. storočia 
uplatňuje v  zahraničí (napr. USA, Veľká Británia, Nemecko, 
Švajčiarsko, Holandsko, kde sa presadzuje prírode blízke od-
vodnenie miest, ktoré je založené na princípe zachovať alebo 
v maximálnej možnej miere napodobniť prirodzené odtoko-
vé vlastnosti lokality pred urbanizáciou. V českej vykonávacej 
vyhláške č. 501/2006 sa zrážková voda prednostne rieši: vsa-
kovaním v mieste kde spadla, ak to možné nie je, tak deten-
ciou a následným vypustením do povrchového odtoku a len 
ak tieto možnosti nie sú technicky možné, tak až potom sa 
pristúpi k odkanalizovaniu.4   

V Švajčiarsku je vsakovanie neznečistenej dažďovej vody ex-
plicitne vyžadované vo Vodnom zákone (GSchG, 1991), pri-
čom za neznečistenú sa pokladá  zrážková voda odtekajúca 

zo zastavaných alebo spevnených plôch z ciest a priestran-
stiev, kde sa nemanipuluje, nespracováva a neskladuje veľké 
množstvo znečisťujúcich látok, vrátane parkovísk a koľajísk 
v prípade, že sa nepoužívajú prípravky na báze pesticídov, 
alebo budú tieto v pôde dostatočne zadržané a rozložené. 
Rovnako napr. v Bavorsku z parkovacích plôch pre osobné 
automobily alebo plôch dvorov a dopravných plôch, ktoré 
nie sú priemyselne využívané, je vsakovanie uprednostňo-
vané a povinné bez akéhokoľvek povolenia.

Záverom
Nastane zmena aj na Slovensku?  Ak sa totiž nezmení tento 
postoj na národnej úrovni - budeme tu mať nepriepustné 
asfaltové plne odkanalizované parkoviská aj v budúcnosti, 
bez ohľadu na akokoľvek vhodné regulatívy v územnom 
plánovaní. Aj absencia akýchkoľvek metodík či noriem v 
oblasti udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami 
nijako nevedie k želateľnému pokroku na Slovensku.

V sobotu 18. mája 2019 počas Karloveského majálesu v 
Líščom údolí sa to na prezentačnom stánku Mestskej časti 
Zelená pre Karlovu Ves „zelenalo“ aj informáciami a vzdelá-
vacími aktivitami k projektu PERFECT. Podujatie bolo súčas-
ťou európskeho EU Green Week, v rámci ktorého sa po ce-
lej Európe konajú partnerské podujatia od 13. apríla do 9. 
júna 2019 s environmentálnou problematikou. Na stánku 
Zelená pre Karlovu Ves sa návštevníci dozvedeli viac o akti-
vitách projektu PERFECT, o dôležitosti zelenej infraštruktú-
ry, o zraniteľnosti sídlisk v podmienkach zmeny klímy, o 
ohrozeniach spôsobených stratou biodiverzity a čo robí v 

týchto témach naša mestská 
časť. Deti si mohli odniesť do-
mov malý kvetináčik so zasa-
denými bylinkami a dozvedeli 
sa, čo si majú predstaviť pod 
pojmom prírode blízka údržba 
zelene v meste. Novinkou na 
tohtoročnom ročníku majálesu boli tiež ekobrigádnici, ktorí 
návštevníkom vysvetľovali dôležitosť ekologického životné-
ho štýlu v majálesových recyklačných staniciach a poučovali 
návštevníkov o správnom separovaní odpadu. 

4 http://www.topin.cz/clanky/srazkove-vody-1-cast-detail-2458



V prvom polroku 2019 prebehli rozporové 
konania k spracovaným pripomienkam k 
novele zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny.  Podarilo sa nám presadiť 
čiastočné pozitívne zmeny, napríklad zme-
nu definície pojmu “zelená infraštruktúra”, 
kde z pôvodného znenia   § 2, ods. 2, písm. 
zj) zelená infraštruktúra je sieť prírodných a 
poloprírodných oblastí s ďalšími súvisiacimi 
environmentálnymi prvkami vytváraná a 
spravovaná tak, aby poskytovala široký roz-
sah ekosystémových služieb, 

bola na základe našich pripomienok zapra-
covaná nová definícia, ktorá bola navrhnutá 
v spolupráci s viacerými odborníkmi v rámci 
nášho projektu PERFECT.  “Po novom” de-
finícia zelenej infarštruktúry by mala znieť

“sieť prírodných a poloprírodných prvkov, 
predovšetkým plôch zelene a vodných eko-
systémov, ktorá je vytváraná a spravovaná 
tak, aby poskytovala široký rozsah ekosys-
témových služieb, s osobitným zreteľom 
na zabezpečenie biologickej rozmanitosti, 
ekologickej stability a priaznivého životné-
ho prostredia a prepojenie urbanizovaného 
prostredia s okolitou krajinou”.

 Teší nás táto zmena, ktorá lepšie vystihu-
je koncept a problematiku zelenej infra-
štruktúry. Pojem „zelená infraštruktúra“ 
sa používa vo viacerých politických doku-
mentoch Európskej komisie, zaoberajúcich 
sa ochranou biodiverzity (COM(2012) 673 
final EU Biodiversity Strategy to 2020 – to-
wards implementation), ochranou vodných 
zdrojov, prevenciou pred povodňami a je 
detailnejšie rozpracovaná v EÚ Stratégii 
podpory využívania zelenej infraštruktú-
ry pod názvom „Zelená infraštruktúra – 
zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy“ 
(COM/2013/0249 final). Pôvodné znenie 
definície v našom zákone nevystihovalo 
dostatočne a zrozumiteľne tento pojem.

V máji 2019 sme spracovali aj pripomienky 
k novým zákonom (navrhnutého zákona o 
výstavbe a zákona o územnom plánovaní).  
Tieto boli predložené prostredníctvom pri-
pomienok Únie miest Slovenska a smero-
vali k posilneniu postavenia zelenej infra-
štruktúry ako prírode blízkym riešeniam, 
osobitne v súvisloti s očakávanými negatív-
nymi dopadni zmeny klímy.

Karlova Ves sa dlhodobo venuje presadzovaniu ohľaduplného spô-
sobu starostlivosti o verejnú zeleň. 

Usiluje sa využívať také spôsoby starostlivosti o verejné priestory, 
ktoré nás pripravia na postupnú zmenu klímy a zároveň sú ohľadu-
plné k prirodzenému prostrediu. 

Princíp prírode blízkej tzv. diferencovanej údržby zelene, ktorej 
základná idea spočíva vo filozofii udržateľného rozvoja, má mi-
moriadny ekologický, ekonomický a estetický význam.  Ekologický 
význam spočíva vo vytvorení rôznych typov prostredia pre rozličné 
druhy, ako aj zabezpečenia dostatku kvitnúcich a medonosných 
rastlín pre opeľovače, ekonomický význam spočíva v úsporách na 
jednotlivých úkonoch údržby a estetický význam tkvie v podčiark-
nutí rôznorodosti prostredníctvom farieb a vôní, ktoré vyjadrujú 
spätosť s prírodou.

Prírode blízka údržba zelene sa začína dobrou evidenciou všetkých 
plôch a ich správneho zatriedenia do intenzitných tried údržby.  
Tejto aktivite sa už Karlova Ves venuje od roku 2016 a výsledkom 
je podrobná pasportizácia zelene dostupná na interaktívnej mape 
Karlovej Vsi.  

Na jar 2019 Karlova Ves pripravila plán aktivít v súlade s pravidlami 
prírode blízkeho manažmentu zelene, kde si stanovila tieto ciele:

- Zlepšovanie kvality ovzdušia a mikroklímy v mestskom prostredí.

- Zvyšovanie odolnosti mestskej časti na zmenu klímy (horúčavy, 
suchá, prívalové dažde,...).

- Zlepšovanie psychického a fyzického zdravia obyvateľov.

- Ochrana a podpora rozmanitosti rastlinných a živočíšnych dru-
hov (biodiverzity).

- Budovanie zodpovednej komunity obyvateľov Karlovej Vsi.

Na dosiahnutie týchto cieľov bol zostavený detailný plán aktivít 
a vytipované konkrétne lokality, kde sa budú postupne aplikovať 
nasledovné opatrenia:

• Obmedzený režim kosenia – ponechanie trávnatých plôch ko-
sených len 2x ročne (15.máj, 15. október).

• Mozaikové kosenie – kosenie v normálnom režime, ale striedavo 
s ponechaním nekosených pásov resp. kruhov.

• Kvetnaté lúky – nekosené plochy s vysiatymi kvitnúcimi zmesami 
(tzv. motýlie lúky).
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Pripomienkovanie legi sla  tí-
vy - Zákona o ochra ne prí-
rody a krajiny / Stavebného 
zákona 

• Plán prírode blízkej údržby zelene 
v Karlovej Vsi 

https://mapa.karlovaves.sk/
https://mapa.karlovaves.sk/
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• Kvitnúce záhony  – zakladanie medonosných a trvalkových záho-
nov v trávnikoch a kvetmi vysadené cestné ostrovčeky  na križovat-
kách.

• Ovocné kríky a stromy – návrat jedlých kríkov a stromov na sídliská 
a podpora rastu samorastúcich drevín z výmladkov a semenáčov.

• Zelené steny a strechy – tvorba vegetačných striech a fasád, zaze-
leňovanie múrov, stien a plotov popínavými rastlinami.

• Zelené verejné priestranstvá a parky – budovanie zelene, prie-
pustných povrchov a vodozádržných opatrení na verejných pries-
transtvách.

• Vodozádržné opatrenia – opatrenia na zber dažďovej vody, daž-
ďové záhrady, terénne modelácie, dosádzanie vhodných drevín do 
rizikových miest, vodopriepustné povrchy.

• Ochrana živočíchov na sídliskách – zachovávanie životného prie-
storu pre pôvodných obyvateľov – dažďovníky, netopiere, ježkovia, 
jašterice, slepúchy, hmyz,...

• Budovanie „zelenej“ komunity – zapájanie verejnosti do skrášľo-
vania svojho okolia, akcie ako napr. „Predzáhradky“, „Adoptuj si svoj 
kvetináč“, podpora zakladania komunitných záhrad a iné komunit-
né aktivity.

Konkrétne lokality budú zachytené na interaktívnej mape aj s popisom 
a harmonogramom aktivít tak, aby Karlovešťania ľahko zistili, kde sa 
môžu s jednotlivými opatreniami v Karlovej Vsi stretnúť. 

Konferencia k problematike 
zelenej infraštruktúry
Dňa 16.10.2019 sa bude konať konferencia 
na tému zelenej infraštruktúry v mestskom 
prostredí,  kde sa okrem  iného odprezentujú 
doterajšie hlavné výstupy projektu PERFECT. 
Organizátormi budú Mestská časť Bratisla-
va-Karlova Ves, Ministerstvo životného pro-
stredia SR, Ministerstvo dopravy a výstavby 
SR a Bratislavský samosprávny kraj. Hlavnou 
témou bude zelená infraštruktúra ako prie-
rezová téma pri ochrane prírody, podpore 
biodiverzity, pri spracovaní územnoplánova-
cej dokumentácie či stratégii mestského roz-
voja.  Predstaví sa problematika zelenej infra-
štruktúry na úrovni samosprávy na príklade 
spracovania Stratégie zelenej infraštruktúry 
v Karlovej Vsi a odprezentuje sa nová príruč-
ka „Príručka pre samosprávy: Ako pripraviť 
akčný plán zelenej infraštruktúry”. Vďaka 
pozvaným hosťom zo zahraničia budú pre-
zentované aj dobré skúsenosti a príklady 
riešení zelenej infraštruktúry zo zahraničia 
(Amsterdam, Viedeň, Graz, Linz,…).
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Betondorp
Betondorp (v preklade Betónová dedina) je jednou z mest-
ských štvrtí v Amsterdame.  Postavili ju v 20. rokoch minu-
lého storočia ako experiment v budovaní cenovo dostup-
ného bývania s novými, lacnými stavebnými materiálmi, 
najmä betónom. Domy sú postavené v triezvych, minima-
listických formách Art Deco.

Keď sa pred niekoľkými rokmi začala renovácia tejto štvrte, 
po užili prístup, ktorý je v Amsterdame novým štandardom. 
Všetky plány založili na dizajne „rainproof“ – udržatľné hos-
po  dárenie so zrážkovou vodou. Zároveň sa Betondorp stal 
prvou štvrťou, kde mesto Amsterdam a spoločnosti Water-
net a Amsterdam Rainproof v tomto úsilí spojili svo  je sily. 
Ulice Betondorpu získali priepustné chodníky a podpovr-
chový drenážny systém. Dve ulice boli postavené bez vpustí. 
Najpozoruhodnejšou novinkou je depresná mo delácia teré-
nu na ulici Harkstraat - zelený pruh na zadr žiavanie dažďo-
vej vody. Vlkomilné rastliny prispievajú k biodiverzite a  ich 
korene umožňujú vynikajúcu infiltráciu daž ďovej vody.

Prístup renovácie štvrte Betondorp vzbudil veľkú pozor-
nosť. V roku 2014 získal od Ministerstva pre infraštruktúru 
a životné prostredie Holandska cenu Peilstok 2014 za in-
špirujúce riešenia budovania oblastí odolnejším voči po-
vodniam a klimatickým udalostiam.

The Knowledge Mile Park
Myšlienka vytvoriť 
míľu zelenej oázy 
na veľmi znečistenej 
ulici pochádza od 
komunity ľudí, ktorí 
chcú, aby bol Am-
sterdam zelenším,  
čis tejším a inteli-
gentnejším prostred-
níctvom inovatív-
nych riešení v oblasti 
kvality ovzdušia, odolnosti voči zmene klímy, biodiver-
zity a sociálnej súdržnosti. 

Iniciatíva prerástla na ulice Wibautstraat a Weesper-
straat a zapojila sa do nej nie len miestna samospráva, 
ale aj podnikateľský sektor. Ulice s 30 000 obyvateľ-
mi, 60 000 študentami a takmer 200 organizáciami, s 
hotelmi, múzeami, spoločenskými a komunálnymi in-
štitúciami sú známe veľmi hustou dopravou, záplava-
mi a znečisteným ovzduším. Už čoskoro sa premenia 
na najdlhší a najvyšší park v Amsterdame s malými 
parkami, zelenými stenami, strechami a živými labo-
ratóriami.

Amsterdam - mesto bicyklov a zeleného manažmentu dažďovej vody

Kontakty: 
•	 projektová	manažérka:	Zuzana	Hudeková,	zuzana.hudekova@karlovaves.sk
•	 finančná	manažérka:	Lenka	Nemcová,	lenka.nemcova@karlovaves.sk
•	 manažérka	pre	komunikáciu:	Dagmar	Mekiňová,	dagmar.mekinova@karlovaves.sk	
•	 junior	manažérka:	Jolana	Kodhajová,	jolana.kodhajova@karlovaves.sk

Miestny	úrad	mestskej	časti	Bratislava-Karlova	Ves,	Nám.	Sv.	Františka	8,	842	62	
Bratislava.	Neprešlo	jazykovou	úpravou.	Použité	fotografie:	archív	BROZ,	CEEV	Živica,	
MČ	Bratislava-Karlova	Ves.

Viac	informácií	o	projekte	PERFECT	v	angličtine	
je	možné	získať	na	webovej	stránke	projektu:	
https://www.interregeurope.eu/perfect/		ako	
aj	v	slovenčine	na	podstránke	webu	Karlovej	Vsi:	

https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/
projekty-mestskej-casti/perfect-planning-
for-environmental-resource-efficiency-in-
european-cities-and-towns/.	

V dňoch 2.-4. júna sa projektový tím zúčastnil študijnej cesty do Holandska, mesta Amsterdam v rámci aktivity peer-
-to-peer zdieľania skúseností. Spolu s projektovým tímom sa cesty zúčastnil aj expert na vodný manažment, ktorý 
spolupracuje na príprave akčného plánu zelenej infraštruktúry, Martin Mišík. Hlavnými miestami záujmu boli lokality, 
kde sa realizujú aktivity projektu Rainproof city of Amsterdam - s cieľom zvýšiť odolnosť mesta pri prívalových zráž-
kach v súlade s hospodárnym využívaním dažďovej vody, Knowledge Mile Park - so zámerom komunitného budovania 
zelenej infraštruktúry v centre mesta a návšteva Waternet, spoločnosti, ktorá sa zaoberá manažmentom vody v úz-
kom kontexte s využívaním zelenej infraštruktúry. Prezentácia v spoločnosti Waternet bola podnetná najmä z hľadiska 
štúdie, ktorú si mestská časť Bratislava-Karlova Ves dala pilotne vypracovať: Modelovanie a mapovanie povodňového 
ohrozenia riešeného územia sídliska Dlhé diely v MČ Karlova Ves. Prítomnosť jej autora Martina Mišíka umožnila od-
bornú diskusiu na túto tému a jej prezentáciu aj pre amsterdamských hostiteľov.

•	Inšpirujúce	príklady	zo	sveta:	

http://d.websupport.sk/odolnesidliska.sk/wp-content/uploads/2019/03/Dlhe_Diely_dazdova_studia_DHI_odovzdanie_marec2019.pdf
http://d.websupport.sk/odolnesidliska.sk/wp-content/uploads/2019/03/Dlhe_Diely_dazdova_studia_DHI_odovzdanie_marec2019.pdf

