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1. Úvod
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Mesto Košice svojou
polohou, počtom,
hustotou a zložením
obyvateľov, zložitými
dopravnými, infraštruk
túrnymi a sociálnymi
systémami je obzvlášť
zraniteľné na dopady
zmeny klímy.

Riziká z nich vyplývajúce majú a bu
dú mať vplyv na rozvoj mesta a zdra
vie či majetok jeho obyvateľov. Je
nevyhnutné systematicky reagovať
na tieto skutočnosti a komplexne
prispôsobiť/adaptovať všetky čin
nosti a rozhodovanie na súčasné
a očakávané dopady zmeny klímy.
V tejto súvislosti Karpatský rozvojový
inštitút (www.kri.sk) v spolupráci
s mestom Košice vytvoril participa

tívnym spôsobom Adaptačný plán
mesta Košice na zmenu klímy (ďalej
len Adaptačný plán). Adaptačný plán
je spôsob, akým sa mesto Košice chce
pod vedením mestskej samosprávy
vyrovnať s dopadmi zmeny klímy
a ich dôsledkami. Je to vlastne ces
tovná mapa pre všetkých, ktorí chcú
priamo znižovať resp. sú zahrnutí
do aktivít na znižovanie zraniteľnosti
(budovania odolnosti) na prioritné
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dopady zmeny klímy (vlny horúčav,
povrchové záplavy z prívalových
zrážok, dlhé obdobia sucha) pre
mesto Košice.
Tento plán je založený na analýze
prostredia, v súvislosti s dopadmi
zmeny klímy na mesto Košice.
Analýza pozostáva z Klimatologické
ho posúdenia mesta Košice a Hodno
tenia zraniteľnosti mesta na vybrané
prioritné dopady zmeny klímy. Zrani
teľnosť, či už v oblasti procesnej,
sektorovej alebo priestorovej, spolu
s ďalšími poznatkami boli podkla
dom pre zostavenie Adaptačného
plánu, ktorý je navrhnutý tak, aby bol
čo najviac prispôsobený špecifikám
mesta Košice.
Príprava Adaptačného plánu prebie
hala v intenzívnej interakcii medzi
expertami Karpatského rozvojového
inštitútu a odbornými pracovníkmi,
nielen zo samosprávy mesta (vrátane
mestských častí) a jej organizácii,
ale aj z iných relevantných inštitúcií
pôsobiacich na území mesta Košice.
Diskusie a konzultácie boli vedené
aj s laickou verejnosťou cez rôzne
participačné nástroje s možnosťou
komentovať jednotlivé časti Adapta
čného plánu.
Prispôsobovanie sa dopadom zmeny
klímy v meste Košice je proces, ktorý
je v súlade s dlhodobou víziou EÚ,

teda dosiahnuť do roku 2050 stav
spoločnosti odolnej voči zmene
klímy, a zároveň plne adaptovanej
na jej nevyhnutné dôsledky.

miestnej a regionálnej samosprávy
tzv. Dohovorom primátorov a staros
tov o klíme a energetike. Súčasne
je tento dokument v súlade so Straté
giou adaptácie Slovenskej republiky
na zmenu klímy, ktorej cieľom je zlepšiť
pripravenosť Slovenska, aby vedelo
čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny
klímy.
Adaptačný plán je založený na
štyroch pilieroch, ktoré poskytujú
základ pre zmysluplnú a integro
vanú odpoveď na dopady zmeny
klímy:

Cieľom novej adaptačnej stratégie
Európskej únie je:
Inteligentnejšia adaptácia: prehlbo
vanie poznatkov v oblasti zmeny klí
my a adresovanie súvisiacich rizík.
Systémovejšia adaptácia: podpora
rozvoja politík zahŕňajúcich systema
tickú reakciu na zmenu klímy na všet
kých úrovniach.
Rýchlejšia adaptácia: urýchlenie
procesu adaptácie vo všetkých
oblastiach.
Adaptačný plán na zmenu klímy
mesta Košice je tiež v súlade s celo
spoločenským európskym hnutím

1.
Adaptácia na krátkodobé zmeny
v klimatickej variabilite, resp. vo frek
vencii a intenzite extrémnych preja
vov počasia slúži ako štartovací bod
pre znižovanie zraniteľnosti mest a
na dlhodobé dopady zmeny klímy.
2.
Adaptácia na zmenu klímy musí pre
biehať v meste na všetkých úrovniach.
3.
Adaptačný plán a opatrenia sú
posudzované v celkovom kontexte
udržateľného ekonomického, sociál
neho a environmentálneho rozvoja
mesta.
4.
Adaptačný plán môže byť implemen
tovaný len cez proces účasti odbor
nej a laickej verejnosti.

Adaptačný plán mesta
pozostáva z nasledujúcich
častí:
a) Zhrnutie hodnotenia zraniteľnosti
mesta na dopady zmeny klímy
b) Vízia a ciele mesta v oblasti
adaptácie sa na dopady zmeny
klímy a zásady na nezhoršovanie,
resp. zvýšenie adaptability mesta
c) Programy znižovania zraniteľnosti
d) Vyhodnocovanie Adaptačného
plánu
e) Zásobník adaptačných opatrení
a Akčný plán
f)

Vyčlenené oblasti, kde je potrebné prioritne znižovať zraniteľnosť

g) Záver
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2. Zhrnutie
hodnotenia
zraniteľnosti
Hodnotenie zraniteľnosti nadväzuje
na Klimatologické posúdenie územia
mesta Košice z hľadiska doterajších
a očakávaných dopadov zmeny klímy.
Na základe klimatologického posú
denia sú pre územie mesta Košice
kľúčové nasledujúce dopady zmeny
klímy:

Vlny horúčav, ktorých efekty sú
zosilňované efektom mestského
tepelného ostrova.
Povrchové záplavy, ktoré vznikajú
počas a tesne po silných lejakoch/
prívalových zrážkach, kedy na zem
padne viac ako 20 - 50 mm za hodinu
(prípadne viac za kratší čas). Takéto
záplavy sú výnimočne nebezpečné,
pretože čas a lokalizáciu výskytu
krátkych a veľmi intenzívnych zrážok
je prakticky nemožné predpovedať.
Dlhé obdobia sucha ako sekundár
ny dopad nepravidelných zrážok.
Celková zraniteľnosť analyzovaného
územia na negatívne dôsledky zmeny
klímy je chápaná ako spojenie sektorovej, procesnej a priestorovej
(územnej) zraniteľnosti (Obr.1).

Zraniteľnosť je miera citlivosti ľudí,
infraštruktúry a prírody na nepria
znivé účinky zmeny klímy, a tiež
schopnosť mesta sa s nimi vyspo
riadať.
Na území mesta Košice boli identifi
kované sektory (odvetvia), na ktoré
môže mať zmena klímy a jej dopady
negatívne dôsledky.
Jedná sa o:
Zelenú infraštruktúru a biodiverzitu;
Cestnú dopravu a verejnú hromadnú
dopravu; Manažment vodných plôch,
tokov a pôdy, zásobovanie vodou
a kanalizácia; Urbanizmus a architek
túru; Energetiku; Civilnú obranu
a manažment rizík; Zdravie obyvateľ
stva; Kultúrne pamiatky.

O B R. 1: H O D N OT E N I E Z R A N I T E Ľ N O ST I

zraniteľnosť

sektorová

Napr: doprava,
zdravotníctvo,
manažment vody,
zelená infraštruktúra

procesná

priestorová

Napr: koncepčné
dokumenty,
spravovanie mesta,
zapojenie verejnosti

Priemet faktorov
zraniteľnosti
do konkrétneho
územia
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V rámci
uvedených
sektorov
boli identifikované
hlavné dôsledky
zmeny klímy pre
mesto Košice,
ako sú:
•

Zníženie počtu dní so snehovou
pokrývkou a jej nepravidelný
výskyt

•

Zníženie množstva vody
v pôde v jarnom období

•

Zhoršenie kvality vody vo
vodných nádržiach najmä
v letnom období

•

Predĺženie peľovej sezóny

•

Šírenie inváznych rastlín
a živočíchov

•

Skorší nástup vegetácie
(nezmenší sa pravdepodobnosť
poškodenia kvitnúcich drevín
jarnými mrazmi)

•

Zvýšenie nárokov na spotrebu
pitnej a úžitkovej vody

•

Vhodnejšie podmienky
prezimovania chorôb a škodcov

•

Priaznivejšie podmienky šírenia
epidémií chrípky a podobných
ochorení

•

Možnosť šírenia chorôb a škod
cov vyskytujúcich sa v teplejších
klimatických oblastiach

•

Poškodzovanie povrchu komu
nikácii, poškodzovanie koľajníc,
zhoršenie komfortu cestujúcich
v MHD

•

•

Zvýšenie nároku na zavlažovanie
mestskej zelene v teplom polroku

Možnosť výskytu tornád
kategórie F1 alebo F2

•

•

Zhoršenie hygienických podmienok,
možnosť kontaminácie potravín

Vyšší výskyt zosuvov pôdy
a vodnej erózie

•

Zvýšené nároky na bezpečnosť
a klimatický komfort obyvateľov
mesta a turistov

•

Zvýšená starostlivosť o pracovní
kov v otvorených priestoroch
(stavebníci, technické služby mesta)

•

Zvýšené nároky na zabezpečenie
organizovaných podujatí mesta

•

Zvýšenie energetických
nárokov na chladenie v lete

•

Zníženie energetických
nárokov na vykurovanie v zime

•

Výskyt sucha bude častejší
a jeho trvanie bude dlhšie aj
s prispením vyššej teploty a tým
vyššieho výparu

•

Výskyt prívalových
a intenzívnych dlhotrvajúcich
zrážok bude častejší a budú
nebezpečnejšie

•

Výskyt silnejších búrok
s prejavmi silného vetra,
výbojov bleskov, krupobitia
a prívalových dažďov bude
častejší a budú nebezpečnejšie

Z hľadiska
procesnej
zraniteľnosti
sa javia ako hlavné
výstupy, s ktorými
sa treba zaoberať:
• Analýza platných strategických
materiálov (napr. Územný plán
hospodársko-sídelnej aglomerácie
Košice - Regulatívy pre usporiadanie
územia hospodársko–sídelnej
aglomerácie Košice 2015, ako aj
časti novopripravovaného ÚPN Územný plán mesta koncept rieše

nia - textová časť, Program rozvoja
mesta Košice 2015-2020 s výhľadom
do roku 2025, Urbanistická štúdia
Mestská zeleň Košice 2013 a pod.)
ukázala, že nie je v nich dostatočne
zohľadnená téma reakcie na zmenu
klímy.
• Inštitucionálna pripravenosť mesta
na proces adaptácie na zmenu klímy
je nedostačujúca. V rámci organi
začnej štruktúry magistrátu mesta
Košice doteraz nebola vytvorená
špeciálna pozícia, ktorá by mala
pridelenú odbornú zodpovednosť
za adaptačne zodpovedný manaž
ment mesta a ani nie je formálne
pridelená existujúcej pozícii v rámci
oddelení, či referátov.
• Uvedomenie a vedomosti verej
nosti o zmene klímy, jej dopadoch
a možných riešeniach v Košiciach
je veľmi rôznorodé v závislosti od
cieľovej skupiny, ale je stále veľký
priestor na zlepšenie.
• Informovanosť a zapojenie
verejnosti do adaptačného procesu
je nízke a vyžaduje si zavedenie
nových stimulujúcich nástrojov.
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TAB. 2: FAKTORY ZRANITEĽNOSTI NA POVRCHOVÉ ZÁPLAVY S VÁHAMI

Priestorové (územné) hodno
tenia zraniteľnosti, ktoré bolo
zamerané na vlny horúčav
a povrchové záplavy z prívalových
zrážok bolo robené v štvorcovej sieti
(300x300m) na ploche cca 75 km²
(tzv. kompaktné mesto).
Zraniteľnosť na vlny horúčav a povrchové záplavy
z prívalových zrážok bola hodnotená na základe
faktorov – Tab. 1 a Tab. 2 pre každý faktor zvlášť,
ako aj v súhrnnej podobe výslednej zraniteľnosti
(Obr. 2 a Obr. 3), kde naviac každému faktoru bola
pridelená váha v závislosti od závažnosti daného
faktora pre celkovú zraniteľnosť na daný dopad.

TAB. 1: FAKTORY ZRANITEĽNOSTI NA VLNY HORÚČAV S VÁHAMI

Ťahanovce

Ťahanovce

Sídlisko Ťahanovce

Sídlisko Ťahanovce
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Sever

Sever
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Ťahanovce

Ťahanovce

Sídlisko Ťahanovce

Sídlisko Ťahanovce

Sever

Sever

Dargovských hrdinov

Dargovských hrdinov

Džungľa

Dargovských hrdinov

Džungľa

Dargovských hrdinov

Džungľa

Džungľa

Staré Mesto

Staré Mesto

KVP

Staré Mesto

KVP

Košická Nová Ves

Staré Mesto

Košická Nová Ves

Košická Nová Ves

KVP

Košická Nová Ves

KVP

Západ

Západ

Myslava

Myslava

Západ

Západ
Myslava

Vyšné Opátske

Myslava

Vyšné Opátske
Vyšné Opátske

Vyšné Opátske

Juh

Luník IX

Lorinčík

Krásna
Nad jazerom

Nad jazerom

Zraniteľnosť územia na vlny horúčav

1

0 - zanedbateľný

0

1

2

3

Barca

Poľov

2

3

Barca

0 - zanedbateľný

1

0
Poľov

1 - najnižší
2 - stredný
3 - najvyšší

2

3

0 - zanedbateľný
1

Nad jazerom

Stupeň zraniteľnosti územia

Stupeň zraniteľnosti územia

Barca

1 - najnižší
Poľov
2 - stredný
0 - zanedbateľný
3 - najvyšší

1 - najnižší
0
2 - stredný
3 - najvyšší

Zraniteľnosť územia na povrchové záplavy
Ohrozenie
povrchovými záplavami
0

3

Nad jazerom

Zraniteľnosť územia na povrchové záplavy

Stupeň zraniteľnosti územia

2
1
0 zraniteľnosti
Stupeň
územia

Krásna

Ohrozenie povrchovými záplavami

Krásna

Ohrozenie
vlnami
Zraniteľnosť
územia horúčav
na vlny horúčav

Poľov

Pereš

Lorinčík

Ohrozenie vlnami horúčav

0

Pereš

Lorinčík

Pereš Pereš

Lorinčík

Juh
Juh

Luník IX

Luník IX

Juh

Luník IX

2 Km

°

Zdroj: SHMÚ 2020; Zobrazovacia služba WMS - ZBGIS, Úrad
geodézie, kartografie
a katastra SR,2 Km
1
Open Street Map © OpenStreetMap contributors,
vlastné spracovanie KRI 2020

°

Zdroj: SHMÚ 2020; Zobrazovacia služba WMS - ZBGIS, Úrad
geodézie, kartografie a katastra SR,
Open Street Map © OpenStreetMap contributors,
vlastné spracovanie KRI 2020

Barca

°

1
2 Km
1 - najnižší0
2 - stredný
3 - najvyšší
Zdroj: Zobrazovacia služba WMS - ZBGIS, Úrad geodézie,

Šebastovce

Šebastovce

0

kartografie a katastra SR; Open Street Map © OpenStreetMap
contributors; vlastné spracovanie KRI 2020

1

2 Km

°

Zdroj: Zobrazovacia služba WMS - ZBGIS, Úrad geodézie,
kartografie a katastra SR; Open Street Map © OpenStreetMap
contributors; vlastné spracovanie KRI 2020

Šebastovce

Šebastovce

Pozn. Kompletná analytická časť Adaptačného plánu
je k dispozícii na príslušnom oddelení mestského úradu.

Krásna
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3. Budúcnosť
zvyšovania
klimatickej
odolnosti
Košíc
3.1 Vízia
•

•

Mesto Košice je spoločenstvo
ľudí, ktorí konajú zodpovedne
tvárou v tvár dopadom zmeny
klímy.
Mesto Košice je pripravené na
bezprostrednú hrozbu zmeny
klímy hlavne prostredníctvom
zmierňovania jej dopadov a za
bezpečenia plynulého fungovania mesta s akceptavateľnými
nákladmi pre ekonomiku, spo
ločnosť a prírodu.

•

Mesto Košice má nastavené
procesy plánovania, rozhodo
vania, manažmentu či spoluprácu
s odbornou a laickou verejnos
ťou tak, že sa cielene a syste
maticky buduje odolnosť mesta
na dopady zmeny klímy prostredníctvom adaptácie sa hlav
ne na vlny horúčav, povodne
z prívalových zrážok a na dlhé
obdobia sucha.

3.2 Ciele
•

Vytvoriť a implementovať spoloč
ný, koordinovaný systematický
prístup na zníženie nepriaznivých
dopadov zmeny klímy a zvýšenie
klimatickej bezpečnosti mesta
Košice.

•

Znížiť zraniteľnosť mesta na
dôsledky zmeny klímy v oblasti
kvality života, zdravia, ekonomi
ky, sociálnej situácie a prírodné
ho prostredia.

3.3 Zásady mesta
na nezhoršovanie,
resp. zvýšenie
adaptability mesta
Uvedené zásady sú súčasťou spravovania mesta v oblasti reakcie
na zmenu klímy a vytvárajú záväzný rámec pre všetky relevantné
aktivity na území mesta a platia pre všetkých, ktorí v ňom bývajú,
resp. pôsobia:

⁕ Mesto cielene a systematicky
buduje svoju odolnosť na zmenu
klímy a má túto oblasť vysoko
vo svojej rozvojovej agende,
a súčasne využíva svoje zdroje
(personálne, informačné, finančné
a ďalšie) na to, aby tak konali
aj ostatní aktéri na území mesta.

⁕ Koordináciu/priamu kooperáciu
s územiami a inštitúciami, ktoré sú
v jurisdikcii iných subjektov (iná sa
mospráva, štátne orgány, súkromný
sektor) pokladá samospráva mesta
za veľmi dôležitú, pokiaľ si proces
adaptácie vyžaduje takúto súčinnosť.
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⁕ Samospráva mesta nielenže
vytvára podmienky na adaptačný
proces v meste, ale súčasne ide
vo svojich činnostiach príkladom.
⁕ Pri implementácii Adaptačného
plánu bude umožnená participácia
všetkých, ktorí sú súčasťou mestskej
sociálnej štruktúry (miestne verejné
inštitúcie, podnikatelia majúci aktivity
na území mesta, miestne odborné
organizácie, občianske združenia,
laická verejnosť).
⁕ Pri rozhodovaní o, resp. povoľo
vaní akýchkoľvek zásahov (nových
investícii, zmeny využitia územia,
zmeny využívania pôdy v meste,
zmeny v doprave a dopravných
cestách, manažment zelene a ďalších)
je nevyhnutné zvažovať ich príspe
vok k zníženiu adaptability mesta
v zmysle hodnotenia zraniteľnosti,
resp. ohrozenie nových zámerov
dopadmi zmeny klímy na mesto.
Predpokladom je organické začlene
nie Adaptačného plánu na zmenu
klímy do všetkých verejných politík,
ktoré sú v kompetencii samosprávy
mesta.
⁕ Najzraniteľnejšie skupiny obyva
teľov/komunity budú prioritné pri
prijímaní adaptačných opatrení.
⁕ Plánovanie a realizácia adaptač

ných opatrení nie je obmedzené
administratívnosprávnymi hranicami
mesta, ak to zníži jeho zraniteľnosť.
⁕ Každé významnejšie adaptačné
opatrenie (na verejných, ale aj
súkromných priestoroch) má byť
v súlade s Adaptačným plánom
a odkonzultované s útvarom sa
mosprávy, ktorý implementáciu
Adaptačného plánu koordinuje.
⁕ Každé adaptačné opatrenie je po
súdené z hľadiska účinnosti zmierne
nia potenciálneho rizika spojeného
s dopadom zmeny klímy, voči kto
rému je určené.

⁕ Pre každé adaptačné opatrenie,
vyžadujúce väčšie investície, je spra
covaná analýza nákladov a výnosov,
aj napriek určitej neistote v predikcii
škôd, ak by sa dané opatrenie nere
alizovalo.
⁕ V zásade sa podporujú hlavne
prírode blízke riešenia, ale v prípade
ich nízkej účinnosti sa budú využívať
aj iné technické a procesné adapta
čné opatrenia.
⁕ Vybrané adaptačné opatrenie
musí byť v daných podmienkach

technologicky realizovateľné a musí
na jeho realizáciu existovať kapacita
(personálna, odborná, časová či finan
čná).
⁕ Keďže adaptovať sa je možné len
do určitej miery, je organickou súčas
ťou procesu reakcie mesta na zmenu
klímy aj mitigácia. Všetky adaptačné
opatrenia by mali byť, v čo najväčšej
možnej miere, v súlade s procesom
znižovania emisií skleníkových plynov
v meste, aby sa dosiahla synergia,
prípadne, aby sa vyhlo vzájomnému
antagonizmu.

⁕ Implementácia adaptačného
opatrenia je posúdená aj z hľadiska
jeho možného negatívneho vplyvu
na ďalšie oblasti, najmä na sociálnu,
ekonomickú a environmentálnu
oblasť.
⁕ Prednosť majú tie opatrenia, ktoré
minimálne narušujú princíp rovnosti,
sociálnej inklúzie a súdržnosti, resp.
prispievajú k ich zachovaniu.
⁕ Mesto implementuje niektoré
adaptačné opatrenia v krátkom
časovom horizonte, aby čelilo urgent
ným rizikám. Iné, spojené s reakciou
na strednodobé a dlhodobé hrozby,
sa bezodkladne plánujú a pripravujú.
Foto: kwest/Shutterstock.com
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4. Programy
znižovania
zraniteľnosti

Programy znižovania zraniteľnosti
slúžia ako manažérsky nástroj
pre štrukturalizované napĺňanie
cieľov Adaptačného plánu.
Sú rozdelené do dvoch kategórií:
Procesné (Program klimatického
adaptačného spravovania, Program
manažmentu klimatických rizík)
a Sektorovo - priestorové (Program
voľnočasové priestory, Program
obslužné komunikácie a mestská
infraštruktúra, Program verejná
doprava, Program budovy).

4.1 Procesné programy
Tieto programy predstavujú jednak
spôsob, akým samospráva transfor
muje proces politického a manažér
skeho rozhodovania, ale tiež ako
manažuje klimatické riziká prostred
níctvom hodnotenia rizík z hľadiska
častejších mimoriadnych udalostí
spôsobených dopadmi zmeny klímy
(napr. povodne – hlavne prívalové,
zosuvy pôdy, kumulovaný výskyt
zdravotných ťažkostí spojených

s vlnami horúčav, snehové kalamity,
veterné smršte, požiare, úniky
nebezpečných látok spôsobené
záplavami a pod.).
Implementácia procesných progra
mov je nevyhnutný predpoklad
k systematickej realizácii ďalších pro
gramov. Je kľúčové, aby tieto pro
gramy boli implementované nielen
v úvodnej fáze realizácie Adaptačného
plánu, ale aj v jeho priebehu.

Zameranie procesných programov:
Zabezpečenie poskytovania in
formácií o zmene klímy s dôrazom
na vytváranie všeobecných (týkajú
cich sa zmeny klímy a jej dopadoch
na globálnej, EÚ a národnej úrovni)
a konkrétnych informačných blokov
(týkajúcich sa mesta Košice a jeho
okolia) cielených buď na odbornú,
resp. na širokú verejnosť, doručovanie
informácií realizované prostredníc

tvom komunikačných kanálov mesta,
cez školy, cez partnerov a ďalšie.
Stimulácia a zapojenie verejnosti
do implementácie Adaptačného
plánu prostredníctvom zavedenia
témy adaptácie do participatívneho
rozpočtovania mesta a vytvorenia/
rozšírenia dotačného/grantového
mechanizmu na úrovni mesta.
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Zameranie procesných programov

18
Začlenenie témy adaptácie na
zmenu klímy do formálneho a ne
formálneho environmentálneho
vzdelávania s dôrazom na doplne
nie vzdelávacieho programu o tému
zmena klímy (v spolupráci so ško
lami), organizovanie vzdelávacích
udalostí pre výkonných a volených
zástupcov mesta, vytvorenie vzde
lávacích cestičiek s ukážkami adap
tačných opatrení a ďalšie.

Revízia/zhodnotenie platných
politík/plánovacích dokumentov
z pohľadu Adaptačného plánu
(zohľadnenie súčasných a očaká
vaných dopadov zmeny klímy)
a ich doplnenie/korekcia. Týka sa
to najmä: Programu rozvoja mesta
Košice, Územného plánu, Straté
gie rozvoja dopravy a dopravných
stavieb mesta Košice, Koncepcia
riešenia statickej dopravy v meste
Košice, Komunitného plánu sociál
nych služieb v meste Košice, Miestne
ho územného systému ekologickej
stability mesta Košice, Programu
odpadového hospodárstva mesta
Košice, Koncepcie odpadového
hospodárstva mesta Košice, Koncep
cie rozvoja mesta Košice v oblasti
tepelnej energetiky, Politiky mesta
v oblasti životného prostredia,
ISO 14001, Stratégie kultúry a krea
tívnych odvetví, Koncepcie rozvoja

športu v Košiciach, Programu
protipovodňovej prevencie
v povodiach riek Hornád, Bodrog
a Poprad.

Doplnenie mestského regulač
ného rámca o nové VZN/smernice
pre zabezpečenie klimatického
spravovania. Týka sa to najmä vy
sporiadania majetkových vzťahov
na parcelách, ktoré sú vhodné na
realizáciu opatrení na zmiernenie
dôsledkov klimatickej zmeny, zacho
vanie a zvýšenie podielu zelených
povrchov ku spevneným povrchom,
podpory zazelenenia budov (zelené
strechy, vertikálna zeleň), podpory
zelenej a modrej revitalizácie ne
funkčných mestských zón, podpory
vodozádržných opatrení, zvýšenia
priepustnosti povrchov, zabráneniu
výstavby, ktorá by bránila cirkulácii
vzduch v meste v smere prevláda
júcich vetrov, budovania sietí do
kolektorov (pre manažment zelene),
záberu zelene (napr. kaucií za záber
zelene).

Vytvorenie finančného rámca
prostredníctvom položky v progra
movom rozpočte mesta (program/
podprogram) – „Zmena klímy“, kde
budú explicitne alokované finančné
prostriedky na adaptačné opatrenia

cez verejno-súkromné partnerstvá
za účelom spoločného financovania
adaptačných opatrení.

Zahrnutie dopadov zmeny klímy
do manažmentu rizík a ochrany
obyvateľstva na úrovni mesta,
z pohľadu krátkodobých extrémnych udalostí, ale aj dlhodobých
postupných zmien.

Analýza územia a hodnotenia
klimatických rizík – vybudovanie
systému monitorovania a zberu
údajov súvisiacich s extrémnymi
zmenami počasia, v súčinnosti so
SHMÚ; vybudovanie nových, resp.
skvalitnenie existujúcich poplašných
a varovných systémov na kritické kli
matické situácie; vytvorenie systému
špecializovanej starostlivosti o najviac
zraniteľné (z titulu dopadov zmeny
klímy) skupiny (ľudia bez domova,
ľudia bývajúci v najviac dopadmi ZK
ohrozených lokalitách a pod.); budo
vania kapacít mesta pre okamžité
reakcie na prevenciu, resp. sanovanie
mimoriadnych udalostí spojených
so zmenou klímy; zlepšenie informo
vanosti verejnosti a vzdelávania o rizikách a možnostiach minimalizácie
ich následkov.
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4.2 Priestorovo
- sektorové programy

Zameranie priestorovo - sektorových programov:

Opatrenia uvedené
v priestorovo - sektorových
programoch definujú fyzické
riešenia aplikovateľné do
konkrétnej lokality...
Opatrenia uvedené v priestorovo-sektorových
programoch definujú fyzické riešenia apliko
vateľné do konkrétnej lokality v meste alebo
do konkrétneho sektora (napr. opatrenia týkajú
ce sa prostriedkov mestskej hromadnej dopra
vy). Sú rozdelené do štyroch kategórií: Program
voľnočasové priestory (parky, vnútrobloky,
školské areály, dopravné ihriská, oddycho
vé promenády a iné priestory obdobného
charakteru), Program obslužné komunikácie
a mestská infraštruktúra (cesty, chodníky,
ulice, parkoviská, koľajnice a pod.
Pod mestskú infraštruktúru spadajú najmä
kanalizácia a vodovody), Program verejná do
prava (najmä prostriedky mestskej hromadnej
dopravy, zastávky a pod.), Program budovy
(chladenie interiéru budov, vegetačné strechy
a fasády, využívanie svetlých farieb a odrazi
vých povrchov, tienenie transparentných výplní
otvorov budov a pod).

Ochladzovanie územia
cirkuláciou vzduchu medzi
urbanizovaným územím a jeho
okolitým prírodným prostredím
s dôrazom na nepovoľovanie
novej výstavby (vyšších budov),
ktoré by redukovali vzdušné
kanály v smere prevládajúcich
vetrov (SZ-JV), pri projektovaní
nových budov zvažovanie ich
orientácie v súvislosti so smerom
prevládajúcich vetrov ako aj ich
hustotu, podpora prevetrávania
pomocou líniovej zelene / stromo
radí a ďalšie.

Zabránenie absorpcie a následné
uvoľňovanie tepla zo spevnených
povrchov do okolia s dôrazom
na zníženie priameho slnečného
žiarenia na spevnené plochy pros
tredníctvom tienenia vzrastlými
drevinami (dosadba, resp. výsadba
takých stromov, ktoré poskytujú
svojimi korunami dostatočný tieň)
tienenie stavebnými prvkami (napr.
vysunuté strechy, pevné stavebné
prvky na parkoviskách, pergoly na
frekventovaných peších trasách,
dočasné tienenie špecifickými tex
tíliami ulíc, námestí, detských ihrísk,
kultúrnych podujatí a pod.), zvyšo
vanie miery odrazivosti (albedo)
na spevnených povrchoch a ďalšie.
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Znižovanie efektu mestského tepelného ostrova zelenou
infraštruktúrou (hlavne vzrastlou vegetáciou) s dôrazom na výsadbu
solitérov a malých spoločenstiev stromov na verejných priestranstvách
s lokálnym ochladzovacím účinkom, skupinovú výsadba stromov na verej
ných priestranstvách, vytváranie sídelnej zelene v blízkosti budov, budova
nie vnútroblokovej zelene, tvorbu nových rozsiahlejších plôch zelene
s funkčnou stromovou vegetáciou a ďalšie.

Znižovanie citlivosti budov na vlny horúčav s dôrazom na zníženie te
pelnej priepustnosti budov (tepelná izolácia, vrátane vegetačných striech
a vegetačných fasád, nízkoenergetické a pasívne budovy, využívanie
masívnych stavebných konštrukcií v interiéri), tienenie transparentných
výplní otvorov budov, zvyšovanie miery odrazivosti (albedo) na budovách,
ochladzovanie interiérov budov (trigenerácia, riadené vetranie a zemné
výmenníky, kapilárne rozvody/rohože, klimatizácia) a ďalšie.

25

24

Prispôsobenie prostriedkov MHD
vlnám horúčav (svetlé strechy, tóno
vané okná, ventilačné systémy pre
pasažierov, informačné systémy
vo vnútri dopravných prostriedkov
zobrazujúce napr. súčasnú teplotu
a pod.), zatienenie zastávok MHD
(povrchmi, ktoré neakumulujú a
následne nesálajú teplo),

Coolspot (Viedeň)

Zabezpečenie ochladzovacích
priestorov pre verejnosť počas
horúčav s dôrazom na vytváranie/
dobudovanie zelených plôch (par
kov), ktoré spĺňajú nasledujúce
kritériá: verejne prístupné obyva
teľom do 300 m, plocha väčšia ako
0,5 ha, pokryvnosť korunami stro
mov viac ako 50% a sú vybavené
mobiliárom, umožňujúcim oddych
a relaxáciu hlavne pre seniorov,
matky s malými deťmi, prípadne
pre ďalšie zraniteľné skupiny), vy
tvorenie/sprístupnenie bezplatných
vnútorných priestorov, poskytujú
cich tepelnú pohodu a pitný režim

počas vĺn horúčav hlavne pre
tých, ktorí bývajú/zdržujú sa
v prehriatych priestoroch (ich
rozloženie by malo splňovať
podmienku vzdialenosti do
300 m od obydlia), ochladzova
nie prostredníctvom modrej
infraštruktúry (vytváranie nových
modrých prvkov, rekonštrukcia
existujúcich, technické chladenie
vodou a pod.) a zlepšenie prí
stupu obyvateľov k vodným
plochám a tokom, vybavenie
frekventovaných častí mesta
pitnými fontánkami a ďalšie.

Vytváranie protizáplavových
bariér na malých vodných tokoch
s dôrazom na vytváranie trvalých
bariér, prípravu dočasných bariér
(mobilné odnímateľné steny a uzá
very – hradidlá, improvizované
bariéry z vriec plnených pieskom,
resp. gumené modulové protipo
vodňové vaky naplnené vodou)
a ďalšie.
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Ochrana pred zosuvmi vplyvom
prívalových zrážok s dôrazom na
povinné vykonanie hydrogeologického
a inžinierskogeologického prieskumu
pred akýmkoľvek revitalizačným, sta
vebným alebo iným zásahom v zosuvnom
území a jeho okolí, odvodnenie a sta
bilizáciu zosuvného územia na základe
odborne zvolených opatrení, minimalizáciu
priťažovania terénu navážkami zemín a bu
dovanie pivničných priestorov, zamedzenie
nežiaducej praxi vsakovania splaškových
a zachytených vôd iného pôvodu do
horninového prostredia na území obce,
realizáciu odvádzania zrážkových vôd
do povrchových drénov mimo zosuvných
svahov a ďalšie.

Zvýšenie alebo usmernenie odtoku
prostredníctvom drobných hydro
technických opatrení s dôrazom
na vytváranie zasakovacích rigolov,
odstraňovanie nánosov z koryta
tokov, zvyšovanie chodníkov a vy
tváranie umelých prekážok pre tok
vody a ďalšie.
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Premena školských areálov
(materské škôlky, základné, stredné a vysoké školy)
na „klimatické záhrady“ s dôrazom na opatrenia
pomáhajúce zadržiavaniu vody, zmierňovaniu
horúčav a splňujúce tiež klima-edukačné účely.
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Zamedzenie vysychania vegetácie
a vodných tokov s dôrazom na
preferenciu suchu odolných druhov
vegetácie a prírode blízkej údržbe,
zamedzenie vysychaniu pôdy mul
čovaním, sprísnenie ochrany vod
ných zdrojov, zvýšené doplnkové
využívanie lokálnych vodných zdrojov,
spomaľovanie odtoku vody a jeho
rozširovanie do čo najväčších plôch
napr. viacerými malými priečnymi
zábranami, zachytávanie dažďovej
vody do nádrží (prirodzených alebo
umelých), nechávanie trávnatých
pruhov v suchých údolniciach, kade
by mohla tiecť dažďová voda a ďalšie.

Zadržiavanie vody v meste s dôrazom na realizáciu intenzívnych
a extenzívnych vegetačných striech, realizáciu vegetačných
stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy,
výmenu nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou
vegetáciou, minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach,
racionalizáciu využívania vody, zachytávanie a využívanie odpa
dovej „sivej“ vody v budovách, zadržiavanie vody na území
mesta v extraviláne a ďalšie.
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5.
Vyhodnotenie
napĺňania
cieľov
Adaptačného
plánu mesta
(APM)
Táto časť je založená na vytvorení sys
tému vyhodnocovania príspevku imple
mentácie Adaptačného plánu k zmene
zraniteľnosti mesta na dopady zmeny
klímy cez hodnotenie napĺňania jej
cieľov prostredníctvom nasledujúcich
princípov:

•
•

•
•

Robí na základe vybraných
indikátorov (viď. ďalej).
Správa z hodnotenia cieľov
Adaptačného plánu sa
predkladá zastupiteľstvu mesta.
Hodnotenie prebieha
v dvojročnom intervale.
Pro hodnotení sa berú do
úvahy len prírastky, resp.

•

úbytky v danom indikátore
po roku 2021 (od roku 2022)
Za proces hodnotenia cieľov
APM, ako aj za vypracovanie
správy o jeho výsledkoch zod
povedá organizačná jednotka,
ktorá koordinuje, manažuje
a monitoruje reakciu mesta
na zmenu klímy.
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INDIKÁTORY

Rozloha spevnených plôch
Pozn. Spevnené povrchy asfaltom,
betónom a pod. sú napr. cesty,
chodníky, parkoviská, ale aj strechy
a fasády budov. Majú kapacitu absor
bovať, uchovávať a neskôr uvoľňovať
teplo do okolitého prostredia.

Rozloha vzrastlej zelene
Pozn. Za vzrastlu zeleň sa pokladajú
stromy prípadne kroviny, ktoré
poskytujú tieň.

Rozloha novo-zatienených plôch
či už stromami, resp. technickými
opatreniami
Pozn. Rozloha zatienených plôch
sa počíta z plochy, ktorá je novozatienená v mesiacoch jún – august
v časovom období medzi 13-14 hod.

Rozloha nových zelených striech
a vertikálnej zelene
Pozn. Za zelenú strechu sa považuje
stre
cha s osadenou extenzívnou
a intenzívnou vegetáciou. Počítajú
sa len tie časti striech, ktoré boli
premenené z klasických na zelené,
resp. strechy na nových budovách,
ktoré boli realizované technológiou
„zelená strecha“.

Počet/rozloha revitalizovaných/
novovytvorených prvkov modrej
infraštruktúry
Pozn. V prípade potreby je možné
sledovať zmenu aj v počte modrých
prvkov (napr. pitká, striekajúce
fontány, ochladzovacie vodné brány
a pod.), ako aj rozlohu (napr. vybudo
vané/rekonštruované modré plochy)

Počet adaptačných opatrení, ktoré
boli cielené priamo na seniorov (+75)

Rozloha zelených oblastí, ktoré
spĺňajú nasledujúce kritériá: verejne
prístupné, plocha väčšia ako 0,5
ha, pokryvnosť korunami stromov
viac ako 50%, (nárast/pokles voči
roku 2021)
Pozn. Tento indikátor sa sleduje aj na
plochách mimo skúmaného územia/
štvorcovej siete, ak naplňuje kritérium, že relevantní obyvatelia /reziden
ti majú túto oblasť vzdialenú do 300m
od svojho bydliska.

Počet budov, kde sa začala zachytá
vať a využívať odpadová (sivá) voda

Počet nových opatrení na území
mesta na udržanie vody v krajine
Pozn. Medzi tieto opatrenia
patria napr. zakladanie dažďových
záhrad, bioretenčné zberné jazierka,
mokrade, kúpacie jazierka, využitie
terénnych depresií a pod.

Počet nových opatrení na regu
lovaný odtok prívalových zrážok
realizovaných v rámci intravilánu
mesta
Pozn. Medzi opatrenia na regulovaný
odtok prívalových zrážok sa radí napr.
vytváranie zasakovacích rigolov,
odstraňovanie nánosov z koryta
tokov, zvyšovanie chodníkov a vytvá
ranie umelých prekážok pre tok vody
a pod.

Rozloha nových plôch, kde sú
využívané záhradnícke technoló
gie vyvinuté za účelom zadržania
vody v pôde napr. prírode blízka
údržba, mulčovanie a pod.

Kapacita novovytvorených suchých
poldrov pre zadržanie zrážkových
vôd.
Počítajú sa aj suché poldre, ktoré
zadržia prívalové zrážky aj mimo
skúmaného územia / štvorcovej siete.
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Počet projektov súvisiacich
s adaptáciou podporených z gran
tového / dotačného pro
gramu
Mesta Košice
Pozn. Počítajú sa len tie projekty, ktoré
boli realizované verejnosťou (odbor
nou aj laickou) v zmysle požiadavie
k Adaptačného plánu kombino
vaných zdrojov mesta a realizátora.

Počet medzisektorových partner
stiev, vytvorených za účelom
znižovania zraniteľnosti mesta
na zmenu klímy
Pozn. Medzisektorové partnerstvá
sú tie, kedy sa realizujú adaptačné
opatrenia vo formalizovanom part
nerstve (spoločné projekty, aktivity,
udalosti a pod.) mesta Košice a part
nermi so štátnej správy, súkromnej
sféry a občianskej spoločnosti.

Počet pracovníkov samosprávy,
ktorí sa zúčastnili rôznych udalostí/
aktivít/školení pre budovanie svo
jej kapacity v oblasti adaptácie
na zmenu klímy

Počet informačných a osvetových
udalostí organizovaných mestom,
resp. v spolupráci s mestom, súvi
siacich s implementáciou adap
tačnej stratégie
Pozn. Do informačno-osvetových
udalostí sa počíta napr. vydanie
pokynov pre správanie sa počas ex
trémov počasia, besedy, premietanie
cielených filmov, informačné dni,
školské akcie a pod.

Počet nových prvkov zavedených
za účelom skvalitnenia manažmen
tu rizík z častejších mimoriadnych
udalostí spôsobených dopadmi
zmeny klímy (napr. povodne – hlavne
prívalové, zosuvy pôdy, kumulovaný
výskyt zdravotných ťažkostí spojených
s vlnami horúčav, snehové kalamity,
veterné smršte, požiare, úniky nebez
pečných látok, spôsobené záplavami
a pod.) .

Poznámka: Všetky typy vyhodnotenia sa realizujú ako participačný proces, a zúčastňujú sa na ňom experti,
výkonní pracovníci samosprávy, ako
aj odborná a laická verejnosť.
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6. Zásobník
adaptačných
opatrení
a Akčný plán
Zásobník adaptačných opatrení je sumár všetkých projektov,
projektových zámerov a projektových ideí, ktoré slúžia na
znižovanie zraniteľnosti mesta Košice v zmysle vízie, cieľov
a programov Adaptačného plánu. Opatrenia sú identifikované
,buď priamo, samosprávou mesta alebo verejnosťou (odbornou
a laickou) v spolupráci so samosprávou.
Každé opatrenie je po zaradení do zásobníka ohodnotené
z pohľadu efektivity a účinnosti znižovania zraniteľnosti mesta.
Ohodnotenie prebieha na základe expertného kvalifikovaného
posúdenia nasledovných kritérií:
K1 – Opatrenie výrazne zníži zra
niteľnosť územia/sektoru/procesu
(identifikovaných v hodnotení
zraniteľnosti) na daný dopad.
K2 – Opatrenie prinesie priamy
osoh veľkému množstvu ľudí, resp.
pokryje rozlohou veľké územie.

K3 – Opatrenie má okrem
cieleného zníženia zraniteľnosti
aj ďalšie neadaptačné benefity.
K4 – Opatrenie nemá až tak
významný efekt z hľadiska jedného
dopadu, ale je primárne účinné
na viac dopadov zmeny klímy.

Výsledkom ohodnotenia je klasifikácia opatrenia na škále:
0 – neprioritné, 1 – nízka priorita, 2 – stredná priorita, 3 – vysoká priorita.

Opatrenia v zásobníku sú rozdelené na základe
programov, avšak toto delenie nemá absolútny
charakter, tzn., že aj keď je opatrenie na základe
svojej charakteristiky priradené ku konkrétnemu
programu, môže mať presah, resp. pozitívny dopad
aj na ďalšie programy.
Akčný plán je dokument, ktorý sa pripravuje každo
ročne a je nielen súčasťou Adaptačného plánu, ale
aj programového rozpočtu mesta. Podobne ako
programový rozpočet, je Akčný plán pripravovaný
vždy na 3 roky dopredu s tým, že pre prvý rok sú
údaje záväzné a na ďalšie roky indikatívne. Pre výber
adaptačného opatrenia zo Zásobníka do Akčného
plánu je potrebné zvážiť, okrem príspevku ku znižo
vaniu zraniteľnosti, aj disponibilitu finančných zdro
jov, kapacitu mesta (a partnerov) zrealizovať dané
opatrenie, realizovateľnosť v danom čase, rozpraco
vanosť, urgentnosť, majetkovo-právne vzťahy a ďalšie
spoločenské dopady. Každé adaptačné opatrenie by
sa malo stať najprv súčasťou Zásobníka a až následne
byť presunuté do Akčného plánu.
Monitoring Akčného plánu sa realizuje na základe
porovnania plánovaných aktivít so skutočnosťou. Robí
sa v ročnom intervale a správa z monitoringu sa pred
kladá primátorovi mesta alebo ním poverenej osobe.
Za proces monitoringu Akčného plánu zodpovedá
organizačná jednotka, ktorá koordinuje, manažuje
a monitoruje reakciu mesta na zmenu klímy.

Aktuálny Zásobník adaptačných opatrení a Akčný
plán s konkrétnymi adaptačnými opatreniami
tvoria osobitnú prílohu tohto dokumentu, sú k dis
pozícii na príslušnom oddelení mestského úradu.

39

38

7. Vyčlenené
územia, kde
je potrebné
prioritne
znižovať
zraniteľnosť
Pre implementáciu Akčného plánu
je dôležitá bližšia špecifikácia území,
kde je potrebné znižovať zraniteľ
nosť, prípadne vyberať cielené
adaptačné opatrenia. Preto boli
na základe hodnotenia zraniteľnosti
vytvorené mapy, ktoré kombinujú
vysokú expozíciu (vystavenosť
územia na daný dopad) s faktormi,
ktoré efekt expozície zhoršujú, tzn.
výraznejšou mierou vplývajú na
zraniteľnosť územia.
Takáto územná priorizácia bola
spracovaná zvlášť pre vlny horúčav
a pre povrchové záplavy. Pre ohroze
nie mesta dlhotrvajúcimi suchami
a prevenciu ich následkov (kde sa
nedá v rámci mesta stanoviť územný
priemet expozície) sa odporúča
uplatňovať adaptačné opatrenia na

zadržanie vody v krajine v zmysle
zásad a usmernení činnosti Programu
zameraného na tento dopad,
na celom území mesta.
Stupne závažnosti jednotlivých
faktorov, ktoré boli vybrané pre
územnú prioritizáciu, vychádzali
jednak z odborného kvalifikovaného
posúdenia možných rizík a súčasne,
z premisy, aby počet prioritných
vyčlenených štvorcov nebol viac ako
cca 5 – 10 % celkového územia pre
uľahčenie klimatického adaptačného
manažmentu mesta.
Viaceré adaptačné opatrenia sú
účinné na viacero dopadov zmeny
klímy, takže pri ich realizácii treba
vychádzať, resp. brať do úvahy aj
celkovú zraniteľnosť územia na všet
ky, pre mesto relevantné, dopady.

Boli spracované nasledujúce mapy:
Vlny horúčav
1. Mapa súhrnnej zraniteľnosti
s vyčlenením 10% najzraniteľnejších štvorcov
2. Mapa kombinácie Expozície
na extrémne teploty a výskytu
spevnených povrchov
3. Mapa kombinácie Expozície na
extrémne teploty a výskytu zelených
plôch (vzrastlá zeleň)
4. Mapa kombinácie Expozície
na extrémne teploty a hustoty
obyvateľstva

Povrchové záplavy
z prívalových zrážok
9. Mapa súhrnnej zraniteľnosti na
povrchové záplavy s vyčlenením
10% najzraniteľnejších štvorcov
10. Mapa kombinácie Expozície
územia na povrchové záplavy
a výskytu kritickej infraštruktúry
11. Mapa kombinácie Expozície
územia na povrchové záplavy
a výskytu významnej cestnej siete

5. Mapa kombinácie Expozície
na extrémne teploty a výskytu
obyvateľov nad 75 rokov
6. Mapa kombinácie Expozície na
extrémne teploty a výskytu budov
s koncentráciami zraniteľných skupín
7. Mapa kombinácie Expozície na
extrémne teploty a koncentrácie
sociálne znevýhodnených obyva
teľov
8. Mapa prioritných štvorcov
vychádzajúca zo sumarizácie
tzv. sociálnych faktorov (mapy
4.,5.,6.,7.)

12. Mapa kombinácie Expozície
územia na povrchové záplavy
a výskytu spevnených povrchov
13. Mapa kombinácie Expozície
územia na povrchové záplavy a
hustoty obyvateľstva
Všetky mapy majú svoju legendu,
kde je stanovené, aký stupeň
(stupne) expozície a súčasne aký
stupeň (stupne) závažnosti výskytu daného faktora boli brané do
úvahy pre danú mapu.
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Obr. 4: Mapa súhrnnej zraniteľnosti

Obr. 5: Mapa kombinácie expozície

štvorcov

spevnených povrchov

s vyčlenením 10% najzraniteľnejších

na extrémne teploty a výskytu
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Obr. 6: Mapa kombinácie expozí-

Obr. 7: Mapa kombinácie

zelených plôch (vzrastlá zeleň)

teploty a hustoty obyvateľstva

cie na extrémne teploty a výskytu

expozície na extrémne
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Obr. 8: Mapa kombinácie expozí-

Obr. 9: Mapa kombinácie expozície

obyvateľov nad 75 rokov

s koncentráciami rizikových skupín

cie na extrémne teploty a výskytu

na extrémne teploty a výskytu budov
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Obr. 10: Mapa kombinácie expozície

Obr. 11: Mapa prioritných štvorcov vychá

sociálne znevýhodnených obyvateľov

faktorov (Obr. 7, Obr. 8, Obr. 9, Obr. 10)

na extrémne teploty a koncentrácie

dzajúca zo sumarizácie tzv. sociálnych

48

49

Ťahanovce
Ťahanovce

Sídlisko Ťahanovce
Sídlisko Ťahanovce
Ťahanovce

Sever

Ťahanovce

Sídlisko Ťahanovce

Sever

Sídlisko Ťahanovce

Sever

Dargovských hrdinov

Sever

Dargovských hrdinov

Dargovských hrdinov

Džungľa
Džungľa

Dargovských hrdinov

Džungľa

Džungľa

Staré Mesto
Staré Mesto

KVP

Košická Nová Ves

Staré Mesto

Košická Nová Ves

KVP
Staré Mesto

Košická Nová Ves

KVP

Košická Nová Ves

KVP

Západ

Západ

Myslava

Myslava
Západ

Vyšné Opátske

Vyšné Opátske

Myslava

Západ
Myslava

Vyšné Opátske

Vyšné Opátske

Juh

Luník IX
Juh

Luník IX

Juh

Luník IX

Pereš

Lorinčík

Juh

Luník IX

Pereš

Lorinčík

Pereš

Lorinčík
Pereš

Lorinčík

Ohrozenie povrchovými záplavami
Ohrozenie povrchovými záplavami

Krásna

Nad jazerom

Stupeň
zraniteľnosti územie
územia(10%)
Najzraniteľnejšie

0

Poľov

1

0 - zanedbateľný

2

3
Barca

1 - najnižší
0 - zanedbateľný
2 - stredný
1 - najnižší
3 - najvyšší
0

0

1
1

2 Km
2 Km

Krásna

Nad jazerom

Barca

Barca

Poľov

Poľov

2 - stredný
3 - najvyšší

Nad jazerom

záplavy a kritickej infraštruktúry
Kombinácia Expozície územia na povrchové
záplavy a kritickej infraštruktúry
Rozsah zaplavených
Výskyt objektov
terénnych depresií
Rozsah zaplavených
Poľov
Výskyt objektov
terénnych
depresií
0 (zanedbateľný)
0 (bez výskytu)

Barca

3

Krásna

Kombinácia
Expozície územia
na povrchové
Ohrozenie
povrchovými
záplavami

Nad jazerom

Zraniteľnosť
územia naúzemie
povrchové
Najzraniteľnejšie
(10%) záplavy

1
0
Stupeň
zraniteľnosti
územia2

Ohrozenie povrchovými záplavami

Krásna

Zraniteľnosť územia na povrchové záplavy

°

°

Šebastovce
Šebastovce

1 (nízky)
0 (bez
výskytu)

1 (nízky)
2 (stredný)

1 (nízky)
2 (stredný)

2 (stredný)
3 (vysoký)

2 (stredný)
3 (vysoký)

3 (vysoký)

3 (vysoký)

0
0

Zdroj: Zobrazovacia služba WMS - ZBGIS, Úrad geodézie,
kartografie a katastra SR; Open Street Map © OpenStreetMap
Zdroj: Zobrazovacia služba WMS - ZBGIS, Úrad geodézie,
contributors; vlastné spracovanie KRI 2020

1
1

2 Km
2 Km

°

Šebastovce
Šebastovce

°

Zdroj: Zobrazovacia služba WMS - ZBGIS, Úrad geodézie,
kartografie a katastra SR; Open Street Map © OpenStreetMap
Zdroj: Zobrazovacia služba WMS - ZBGIS, Úrad geodézie,
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4.2 Povrchové záplavy
z prívalových zrážok

1 (nízky)
0 (zanedbateľný)

Obr. 12: Mapa súhrnnej zraniteľnosti

Obr. 13: Mapa kombinácie expo

10% najzraniteľnejších štvorcov

a výskytu kritickej infraštruktúry

na povrchové záplavy s vyčlenením

zície územia na povrchové záplavy

50

51

Ťahanovce

Ťahanovce

Ťahanovce

Ťahanovce

Sídlisko Ťahanovce

Sídlisko Ťahanovce

Sídlisko Ťahanovce

Sídlisko Ťahanovce
Sever

Sever

Sever

Sever

Dargovských hrdinov

Dargovských hrdinov

Dargovských hrdinov

Dargovských hrdinov

Džungľa

Džungľa

Džungľa

Džungľa

Staré Mesto

Staré Mesto

Staré Mesto

Staré Mesto
Košická Nová Ves

KVP

Košická Nová Ves

KVP

Košická Nová Ves

KVP

Košická Nová Ves

KVP

Západ

Západ

Myslava

Myslava
Západ

Západ
Vyšné Opátske

Myslava

Vyšné Opátske
Myslava

Vyšné Opátske

Vyšné Opátske

Juh

Luník IX

Juh

Luník IX

Pereš

Lorinčík

Ohrozenie povrchovými záplavami
Nad jazerom

záplavy a významná cestná sieť
Kombinácia Expozície územia na povrchové
záplavy a významná cestná sieť
Výskyt významnej
Rozsah zaplavených
cestnej siete
terénnych depresií
Výskyt významnej
RozsahPoľov
zaplavených
cestnej 0siete
terénnych
depresií
0 (zanedbateľný)
(zanedbateľný)
1 (nízky)
0 (zanedbateľný)
2 (stredný)
1 (nízky)
3 (vysoký)
2 (stredný)

1 (nízky)
0 (zanedbateľný)
2 (stredný)
1 (nízky)
3 (vysoký)
2 (stredný)

3 (vysoký)

3 (vysoký)

Poľov

1

2 Km

°
°

Ohrozenie povrchovými záplavami

Krásna

Kombinácia povrchovými
Expozície územia
na povrchové
Ohrozenie
záplavami

0

Pereš

Lorinčík

Pereš

Lorinčík

Juh

Luník IX

Pereš

Lorinčík

Juh

Luník IX

Krásna

Nad jazerom

Barca

Barca

Kombinácia Expozície územia na povrchové

Ohrozenie
povrchovými
záplavami
záplavy a spevnené
povrchy

Krásna

Kombinácia Expozície územia na povrchové
záplavy
a spevnené povrchy
Rozsah pokrytia
Rozsah zaplavených
terenných depresií

1 (nízky)
0 (zanedbateľný)
2 (stredný)
1 (nízky)
3 (vysoký)
2 (stredný)

Šebastovce

Šebastovce

0

3 (vysoký)

1

Nad jazerom

spevnenými povrchmi

Poľov
Rozsah pokrytia
Rozsah zaplavených
povrchmi
terenných0depresií
(zanedbateľný)spevnenými
0 (zanedbateľný)
Poľov

Úrad geodézie,
0 Zdroj: Zobrazovacia
1 služba WMS - ZBGIS,
2 Km

Krásna

Nad jazerom

1 (nízky)
0 (zanedbateľný)
2 (stredný)
1 (nízky)
3 (vysoký)
2 (stredný)
3 (vysoký)

2 Km

°
°

Barca

Barca

Šebastovce

Šebastovce

Zdroj: Zobrazovacia služba WMS - ZBGIS, Úrad geodézie,
1
Km
kartografie a katastra
SR; Open 2Street
Map © OpenStreetMap
contributors; vlastné spracovanie KRI 2020
Zdroj: Zobrazovacia služba WMS - ZBGIS, Úrad geodézie,
kartografie a katastra SR; Open Street Map © OpenStreetMap
contributors; vlastné spracovanie KRI 2020
0

kartografie a katastra SR; Open Street Map © OpenStreetMap
contributors; vlastné spracovanie KRI 2020
Zdroj: Zobrazovacia služba WMS - ZBGIS, Úrad geodézie,
kartografie a katastra SR; Open Street Map © OpenStreetMap
contributors; vlastné spracovanie KRI 2020

Obr. 14: Mapa kombinácie expozície
územia na povrchové záplavy a výskytu
významnej cestnej siete

Obr. 15: Mapa kombinácie expozície územia na povrchové záplavy
a výskytu spevnených povrchov
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Obr. 16: Mapa kombinácie expozície územia na povrchové záplavy
a hustoty obyvateľstva

Vypracovanie Adaptačného
plánu, ktorý reaguje na
prioritné ohrozenia mesta
Košice z dopadov zmeny klímy a tiež
jeho oficiálne schválenie mestským
zastupiteľstvom, je len prvým krokom
k prispôsobovaniu či zvyšovaniu
odolnosti sociálnych, ekonomických
a environmentálnych systémov v meste
na existujúce a očakávané dôsledky
zmeny klímy.
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Pre skutočné zvýšenie klimatickej
odolnosti mesta je nevyhnutné, aby sa:
•

reakcia na zmenu klímy stala
prioritou v politickej a rozvojovej
agende mesta

•

vytvorila v samospráve mesta
Košice dostatočná odborná
kapacita v tejto oblasti

•

téma zmeny klímy premietla do
inštitucionálneho usporiadania
samosprávy

•

Adaptačný plán, resp. jeho
výstupy začlenili do všetkých
ostatných zásadných dokumentov
na spravovanie rozvoja mesta

•

prijal nový, resp. revidoval exi
stujúci lokálny legislatívny rámec,

ktorý bude reagovať na potreby
vyplývajúce zo zmeny klímy
•

každý nový investičný zámer
posudzoval z hľadiska jeho
možného ovplyvnenia zmenou
klímy, resp. z hľadiska jeho vply
vu na klimatickú odolnosť mesta

•

vytvorili cielené partnerstvá
medzi samosprávou a ďalšími
odbornými subjektmi na reali
záciu adaptačného plánu

•

zvýšila a skvalitnila informova
nosť širokej verejnosti v tejto
oblasti a vytvorili nástroje na
zapojenie ďalších subjektov do
realizácie adaptačného plánu
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Karpatský rozvojový
inštitút (KRI)
ako organizácia typu think-and-do tank, realizuje výskum
v oblasti prepájania rozvoja miest a regiónov s reakciou

na zmenu klímy, ktorého výsledky aplikuje v praxi. Pracu
je na presadzovaní systémových zmien tak na národnej ako aj
lokálnej úrovni.
Od svojho založenia v roku 2004 si KRI vybudoval pozíciu ako
popredná nezávislá mimovládna odborná organizácia, ktorá
využíva najnovšie vedecké poznatky a skúsenosti na vytvára
nie komplexných a systémových zmien v oblasti fungovania
a činností samospráv. Je spoluautorom, resp. sa aktívne po
dieľa na tvorbe národného strategického rámca či v oblasti
regionálneho a miestneho rozvoja, alebo reakcie na zmenu
klímy, s dôrazom na sídelné prostredie.
Väčšina aktivít KRI má pilotný charakter s možnosťou násled
nej replikácie v podobných podmienkach. Dôležitou súčasťou
KRI prístupu je spolupráca s rôznymi zahraničnými a sloven
skými inštitúciami, ako sú univerzity, špecializované odborné
organizácie, útvary územného rozvoja obcí a regiónov, mimo
vládne organizácie, ako aj s odborníkmi pre jednotlivé odvetvia.
KRI poskytuje nezávislé rozvojové analýzy, štúdie, scenáre
a návrhy metodík, koncepcií, rozvojových stratégií, plánov
a programov, vrátane ich implementačných mechanizmov,
ako podklad pre rozhodovací proces.
Viac info: www.kri.sk

Ako organizácia typu
think-and-do tank,
realizuje výskum
v oblasti prepájania
rozvoja miest a regiónov
s reakciou na zmenu
klímy, ktorého výsledky
aplikuje v praxi. Pracuje
na presadzovaní systé
mových zmien tak na
národnej, ako aj lokálnej úrovni.

