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Zmena klímy je jednou z najväčších hrozieb (ak nie tou najväčšou), ktorým v sú-
časnosti čelíme. V budúcnosti bude táto hrozba ešte pálčivejšia. Pod pojmom 
zmena klímy (klimatická zmena) rozumieme tie zmeny v klimatických pomeroch, 
ktoré súvisia s antropogénne podmieneným rastom skleníkového efektu atmo-
sféry od začiatku priemyselnej revolúcie (asi od r. 1750 n. l.). Rôzne klimatické mo-
dely predpovedajú, že celkový nárast teplôt v období rokov 1890 až 2100 bude  
v rozmedzí od 1,4 °C do 5,8 °C. Tento nárast priemerných teplôt spôsobuje, že vý-
razne narastá frekvencia a intenzita extrémnych poveternostných udalostí (vlny 
horúčav, prívalové zrážky spôsobujúce záplavy, dlhodobé suchá, víchrice), ale sa aj 
razantným spôsobom zvyšuje výskyt invazívnej fauny a flóry, infekčných chorôb  
a predlžuje sa peľová sezóna. 

Tieto, a mnohé ďalšie, negatívne dopady majú a budú mať ešte väčšie dôsledky na 
ekonomiku, sociálnu sféru a životné prostredie. Toto konštatovanie potvrdzuje, aj 
Správa o globálnych rizikách Svetového ekonomického fóra pre rok 2022:

OBRÁZOK 1: Najväčšie globálne hrozby v horizonte 5-10 rokov. 
ZDROJ: World Economic Global Risks Report 2022, (https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022)
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Mestá, so svojím neudržateľným spôsobom rozvoja, sú významným zdrojom 
emisií skleníkových plynov spôsobujúcich súčasnú i budúcu zmenu klímy.  
Na druhej strane sú zároveň „obeťou“, pretože dopady zmeny klímy znižujú 
kvalitu života v mestskom prostredí a súčasne sťažujú jeho rozvoj.

Reagovanie na zmenu klímy sa stáva nevyhnutnou súčasťou procesu spravovania 
mesta. Zmena klímy a jej dopady sa musia stať jednou z prioritných tém pre ďalší 
život v našich mestách a mali by byť zohľadnené pri tvorbe všetkých mestských 
politík. Efektívne a účinné reagovanie na zmenu klímy si vyžaduje prehodnotenie 
súčasného tradičného prístupu k procesu plánovania a rozhodovania smerom  
k posudzovaniu citlivosti vytýčených rozvojových zámerov a cieľov mesta (ako aj 
rutinných činností mestskej samosprávy), z pohľadu zmeny klímy. Systémový 
prístup k reakcii na zmenu klímy na úrovni mesta predstavuje jednu z kľúčových 
výziev pre výkonných ale aj volených predstaviteľov lokálnych samospráv.

Reakcia na zmenu klímy pozostáva z dvoch rovnako dôležitých prístupov -  
mitigácie a adaptácie. Mitigácia je proces znižovania množstva emisií skle-
níkových plynov v atmosfére, a teda zmierňovanie intenzity a závažnosti 
dopadov zmeny klímy. Adaptácia je procesom prispôsobenia sa na aktuálne 
a očakávane klimatické podmienky a ich dopady. Zámerom je zmierniť mož-
né škody alebo sa im úplne vyhnúť, a využiť prípadné nové príležitosti. Hoci 
v praxi mestá väčšinou vnímajú oba prístupy samostatne, najefektívnejšou 
cestou je pristupovať k problematike komplexne -  využívať klimatické pláno-
vanie prepájajúce mitigáciu s adaptáciou.

Táto informačná brožúra sa tematicky zameriava na systematický prístup miest  
k reakcii na dopady zmeny klímy s dôrazom na využitie zelenej infraštruktúry pre 
redukciu efektu mestského tepelného ostrova. Brožúra je primárne určená vole-
ným zástupcom mesta, ale aj širokej verejnosti, ktorá má o túto tému záujem.

Cieľom brožúry je ponúknuť stručný a zrozumiteľný text, ktorý v čase stále sa 
prehlbujúcej klimatickej krízy, zdôrazňuje nevyhnutnosť začlenenia aspektov feno-
ménu zmeny klímy do všetkých rozhodovacích procesov, ktoré určujú smerovanie 
rozvoja mesta.
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Závažnosť dôsledkov zmeny klímy na mestské systémy  
(sociálny, ekonomický a environmentálny) závisí od rozsahu a intenzity  
prejavov zmeny klímy, ale aj od klimaticky korektného spravovania mesta.

Spravovanie mesta predstavuje proces riadenia mesta, ktorý zahŕňa tvorbu  
a uplatňovanie lokálnej legislatívy, prípravu a uplatňovanie rozhodnutí, interakciu 
medzi orgánmi mesta (mestský úrad, mestské organizácie, mestské zastupiteľ-
stvo, primátor a pod.) a socioekonomickými partnermi. Spravovanie súčasne zahŕ-
ňa aj využívanie komunikačných kanálov, ako aj nastavenie vnútorného inštitucio-
nálneho mechanizmu presadzovania mestských politík. 

Zásadné princípy dobrého spravovania spočívajú v efektívnosti a účinnosti,  
a súčasne v transparentnosti procesov, ale tiež v participácii verejnosti na 
tvorbe a uplatňovaní verejných politík

Klimatické spravovanie mesta je proces vzniku a uplatňovania klimatickej politi-
ky, spôsob, ktorým sa táto politika prepája s inými politikami (pri plánovacom  
a rozhodovacom procese), a zahŕňa tiež kroky smerujúce priamo k ochrane klímy  
a k zníženiu zraniteľnosti mesta voči dopadom zmeny klímy.

Komplexnosť reakcie na zmenu klímy teda spočíva nielen vo vytvorení klimatic-
kej politiky, ale aj v procesoch jej uplatňovania prostredníctvom nasledujúcich 
krokov:

» vnútorná inštitucionálna reorganizácia mestskej samosprávy s dôrazom  
 na manažment klimatickej politiky, 

» vytvorenie celomestskej odbornej kapacity na implementáciu klimatickej 
 politiky, 

» aktívna spolupráca s inštitúciami, ktoré významne ovplyvňujú reakciu  
 na zmenu klímy,

» komunikácia s odbornou aj laickou verejnosťou pri mapovaní ich pohľadu 
 na klimatické výzvy,

» spôsob implementácie opatrení v praxi.

Mestá sa môžu vo všeobecnosti líšiť vo forme klimatického spravovaniach v 
závislosti od ich veľkosti, geografickej polohy, finančnej situácie, inštitucionálnej 
kapacity mestskej samosprávy, politického vedenia a pod. Predpokladom pre 
úspešnú realizáciu klimatickej politiky je aktívne zavádzanie opatrení pre mest-
ské klimatické spravovanie - ide o tzv. horizontálne opatrenia (medzi orgánmi 
mestskej samosprávy a ďalšími hráčmi relevantnej verejnej správy na území 
mesta), ako aj o vertikálne opatrenia (medzi Európskou Úniou, národnou vládou, 
jednotlivými ministerstvami  a mestskou samosprávou).

Systematické a komplexné reagovanie na zmenu klímy (spolu s aktívnym zapoje-
ním všetkých subjektov ňou postihnutých), sa stáva kľúčovým aspektom spravo-
vania a rozvoja mesta. V doterajšej praxi však často dopady zmeny klímy na eko-
nomický, sociálny a environmentálny rozvoj územia nie sú vôbec zohľadňované1.

Pre efektívne a účinné reagovanie na zmenu klímy je potrebná transformácia 
súčasného prístupu k strategickému plánovaniu rozvoja mesta. Rozvojové cie-
le a opatrenia mesta ako aj rutinné činnosti mestskej samosprávy musia byť po-
sudzované z pohľadu ich zraniteľnosti na očakávané dôsledky zmeny klímy, ako 
aj ich vplyvu na produkciu skleníkových plynov. Prepoja sa tak súčasné a budúce 
socioekonomické záujmy a potreby danej komunity v jej špecifických podmien-
kach s budúcimi dopadmi zmeny klímy. Navyše sa takýmto prístupom zaručí, že 
spravovanie mesta nebude viesť danú komunitu do zbytočných rizík  
a strát, ktoré sa dali predpokladať, a ktorým sa dalo predísť. 
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1 Prieskum KRI  
v mestách SR 
v rokoch 2018-
2020
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Prečo by mestá mali konať proaktívne v oblasti reakcie na zmenu klímy?
 
» Jednou z kľúčových kompetencií a zodpovedností miest je starostlivosť  
 o všestranný rozvoj územia a o potreby ich obyvateľov, a najmä poskyto- 
 vať a chrániť zdravé podmienky, zdravý spôsob života obyvateľov miest  
 a životné prostredie. 

» Aktívna činnosť mesta (stanovenie vízie v oblasti reakcie na zmenu  
 klímy, príprava klimatických politík, klimaticky uvedomelé územné 
 plánovanie a investičné aktivity, prírode blízka údržba mestskej zelene) 
 vytvára podmienky a usmerňuje aktivity všetkých subjektov na svojom   
 území. 

» Samotné mesto by malo vlastnými realizáciami klimaticky uvedomelých 
 aktivít a projektov slúžiť ako vzor pre podnikateľský a občiansky sektor.  
 (realizácia opatrení na budovách a verejných priestranstvách vo vlast- 
 níctve mesta, energetické hospodárenie v budovách mesta, využívanie  
 alternatívnych zdrojov dopravy a pod.)    

» Mestá môžu využiť množstvo regulačných (záväzné regulatívy územného  
 plánu ako Koeficient zelene, Podiel nepriepustnosti povrchu, Podiel 
 potenciálnej zelene v území, Ekoindex a ďalšie,) a stimulačných nástrojov  
 (informačná kampaň, odborné poradenstvo, dotačné programy a pod.) 
 pre presadzovanie klimatickej politiky.

» Mestská klimatická politika je príležitosťou vytvoriť synergiu medzi  
 mitigáciou (redukovanie emisií skleníkových plynov a zvyšovanie ich  
 absorpcie) a adaptáciou na dopady zmeny klímy, a zároveň integrovať  
 sociálne, ekonomické a environmentálne aspekty s klimatickými.
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MESTSKÁ KLIMATICKÁ POLITIKA

Mestská klimatická politika je dlhodobý súbor cieľov, princípov, regulácií a 
aktivít, ktorými sa mesto riadi a ktoré realizuje, resp. ich vyžaduje aj od všet-
kých subjektov na území mesta v súvislosti s reakciou na zmenu klímy.

Oficiálne prijatá stratégia2 ako čeliť zmene klímy v rámci daného územia pred-
stavuje strednodobý (5-10 rokov) plán s návrhom riešení a konkrétnych krokov na 
dosiahnutie cieľov klimatickej politiky.

Súčasťou komplexnej klimatickej politiky mesta by mali byť vzájomne prepojené 
procesy adaptácie a mitigácie. Doterajšie štúdie a poznatky z iných miest ukazujú, 
že oddelené prístupy k týmto procesom, prípadne uplatňovanie len jedného  
z nich, znižuje nielen komplexnosť reakcie na zmenu klímy ale aj efektívnosť vyna-
kladania verejných zdrojov a zvyšuje riziká vyplývajúce zo zmeny klímy. 

V záujme efektívneho riadenia mesta je potrebné vytvoriť takú mestskú klimatic-
kú politiku, ktorá bude obsahovať smerovanie v oblasti priamej reakcie na zmenu 
klímy a bude zároveň usmerňovať aj ďalšie oblasti rozvoja, na ktoré má zmena 
klímy vplyv, resp. ktoré môžu prispievať k jej zintenzívňovaniu. Je tiež potrebné za-
bezpečiť, aby jednotlivé ciele a opatrenia rôznych sektorových politík neodporovali 
klimatickej politike mesta3, naopak – je žiadúce, aby  sa vzájomne podporovali  
(v súlade s rozvojovými cieľmi mesta).

OBRÁZOK 2: Schéma štruktúry mestskej klimatickej politiky.
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2 V tomto kon-
texte pod poj-
mom „stratégia“ 
rozumieme 
strategický 
dokument (napr. 
adaptačná stra-
tégia, nízkouhlí-
ková stratégia..)

3 Príkladom ne-
súladu s klima-
tickou politikou  
v rámci aktivít  
z rôznych sekto-
rov samosprávy 
môže byť naprí-
klad využívanie 
nepriepustných 
materiálov pri 
budovaní parko-
vacích plôch - v 
sektore dopravy, 
či eliminácia 
plôch vzrástlej 
zelene na úkor 
novej výstavby 
– pri územnom 
plánovaní; a pod.
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ZMIERŇOVANIE EFEKTU MESTSKÉHO OSTROVA 
TEPLA VYUŽITÍM ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Na základe viacerých scenárov ďalšieho vývoja zmeny klímy a správ o hodnotení 
rizík Európskej environmentálnej agentúry sa za kľúčové riziká pre urbanizované 
územia považuje efekt mestského ostrova tepla, hlavne v čase vĺn horúčav.  
V rámci prieskumu realizovaného v stredoeurópskych mestách bol fenomén 
mestského ostrova tepla identifikovaný ako najpálčivejší problém týkajúci sa  
globálneho otepľovania. 

OBRÁZOK 3: Profil mestského ostrova tepla 
ZDROJ: MetLink, Royal Meteorological Society, 2021, Informácie o mestskom ostrove tepla.
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LEGENDA:  
Urban heat island profile – Profil mestského ostrova tepla, Temperatures after sunset 
– Teploty po západe slnka, Rural – vidiek, Suburban residential – Prímestské rezidenčné 
oblasti, Commercial – Komerčne využívané oblasti, Central business district – Centrálna 
mestská  zóna, Urban residential – Mestské rezidenčné oblasti, Park – Park, Rural farm-
land – Vidiek, poľnohospodárske oblasti

V porovnaní s vidieckymi a menej zastavanými oblasťami v okolí miest, zažívajú 
mestské oblasti vyššie teploty. V zastavaných oblastiach nachádzame vysoký po-
diel slnečné žiarenie neodrážajúcich stavebných materiálov, ktoré absorbujú znač-
nú časť žiarenia, ktoré na ne dopadá, a následne sa uvoľňuje do prostredia  
v podobe tepla. Tento efekt, známy ako mestský ostrov tepla, prispieva k otepľova-
niu na lokálnej i globálnej úrovni. Mestské ostrovy tepla vznikajú v dôsledku znižo-
vania evapotranspirácie (výdaj vody v podobe vodnej pary z rastlín) v mestských 
oblastiach. Toto zníženie má viacero dôvodov: klesajúce množstvo vegetácie často 
spôsobené zástavbou pôdy, narastajúca absorpcia slnečnej energie v dôsledku 
používania tmavých asfaltových a betónových povrchov, teplo produkované moto-
rizovanou dopravou, či využívaním chladiarenskými a klimatizačnými zariadeniami  
a v neposlednom rade zastavaním prirodzených kanálov prúdenia vzduchu. 

Okrem nepriaznivých účinkov na zdravie, a škôd na infraštruktúre, spôsobuje 
mestský ostrov tepla aj znižovanie kvality vody a ovzdušia a má celkovo nepriaz-
nivý dopad na mestskú zeleň a kvalitu života všeobecne. Fenomén mestského 
ostrova tepla, spolu s emisiami skleníkových plynov, začína byť čoraz viac vnímaný 
ako jav, ktorým mestá prispievajú ku globálnemu otepľovaniu.



 

Zelená infraštruktúra a jej prínos

Zelená infraštruktúra4 je jedným z najúčinnejších nástrojov na regulovanie klima-
tických podmienok v mestskom prostredí. Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu 
klímy považuje boj proti efektu mestského ostrovu tepla za jednu z priorít politiky 
EÚ v tejto oblasti a zdôrazňuje význam mestských adaptačných politík a aktivít, 
ktoré zdôrazňujú potrebu rozvoja mestskej zelenej infraštruktúry a adaptačných 
opatrení vychádzajúcich z prírody. 

OBRÁZOK 4: Zmierňovanie mestského ostrova tepla zelenou infraštruktúrou. 
ZDROJ: ScienceDirect: The impacts of existing and hypothetical green infrastructure scenarios on urban heat 
island formation (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749120365878).
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LEGENDA:  
Temp increase – Zvyšovanie teploty, Absorbed heat release (absence of gi) – Uvoľňovanie 
absorbovaného tepla (absencia ZI),  Absorbed solar radiation (absence of gis) – Absor-
bované slnečné žiarenie (absencia ZI), Reflected solar radiation (due to gis) – Odrazené 
slnečné žiarenie (vďaka ZI), Evapotranspiration (due to gis) – Evapotranspirácia (vďaka 
ZI), Temp decrease – Znižovanie teploty

Zelená infraštruktúra je plánovaná sieť prírodných alebo poloprírodných oblastí na-
projektovaná tak, aby poskytovala širokú škálu ekosystémových služieb (klimatic-
ké, zdravotné, relaxačné, kultúrne, estetické a i.) a chránila biodiverzitu. Takáto sieť 
zahŕňa množstvo najrôznejších environmentálnych riešení, od zelených striech po 
zelené záplavové oblasti či voľne tečúce rieky. K zelenej infraštruktúre v mestách 
patria verejné a súkromné záhrady, parky, deliace pásy na cestách, stromy, zelené 
strechy a fasády, a pod. 

Doterajšie skúsenosti dokazujú, že zelená infraštruktúra dokáže v mestách 
zmierňovať efekt mestského ostrova vďaka tomu, že:
» znižuje absorpciu povrchového tepla,

» zvyšuje odraz slnečného žiarenia, 

» zvyšuje evapotranspiráciu5 a tok zvyškového tepla,

» zlepšuje priepustnosť povrchov a zadržiavanie vody,

» poskytuje ventilačné oblasti (zelené koridory).

4 V odbornej 
literatúre tento 
výraz zahŕňa 
nielen zelenú 
infraštruktúru, 
ale tiež vodné 
(modré) prvky, 
používa sa preto 
tiež názov mod-
ro-zelená, resp. 
modrozelená 
infraštruktúra

5 Výdaj vody v 
podobe vodnej 
pary z rastlín

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749120365878


 

OBRÁZOK 5: Najvýznamnejšie klimatické benefity zelenej infraštruktúry v meste.
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Ďalšie benefity zelenej infraštruktúry:
» zvyšovanie biodiverzity mesta,

» zvyšovanie počtu dostupných zelených oblastí pre oddych a rekreáciu, 

» vytváranie vhodnejších mestských oblastí pre život a lepšieho prostredia pre  
 obyvateľov mesta,

» znižovanie znečistenia ovzdušia,

» podpora telesného aj mentálneho zdravia obyvateľov,

» podpora spoločenského života komunity, 

» prilákanie podnikateľov a podpora cestovného ruchu,

» rast hodnoty realít v meste.

Zelená infraštruktúra predstavuje hodnotný nástroj pre mestské oblasti v boji 
proti dôsledkom dopadov zmeny klímy. Dopĺňa a v niektorých prípadoch dokonca 
nahrádza potrebu sivej (technickej) infraštruktúry. Zelená infraštruktúra prostred-
níctvom mestského územného plánovania spája mestské hydrologické systémy 
(modrá infraštruktúra) s vegetačnými systémami (zelená infraštruktúra).

Jednotlivé zložky zelenej infraštruktúry spolu tvoria komplexný systém posilňujúci 
mestské ekosystémy prostredníctvom využívania prírodných procesov v prostre-
dí vytvorenom človekom. Spája sa tak dopyt po trvalo udržateľnom hospodárení 
s vodou s požiadavkami života v meste, adaptovaného na dopady zmeny klímy. 
Trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou je základom pre udržiavanie  
a starostlivosť o zelenú infraštruktúru v mestskom prostredí, predovšetkým v zhor-
šujúcich sa podmienkach zmeny klímy6. 

 6 https://ramboll.com/-/media/38fc23d12a5d47dcb7b3821716d69270.pdf

https://ramboll.com/-/media/38fc23d12a5d47dcb7b3821716d69270.pdf


5 PLÁNOVANIE ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Riešenia v rámci zelenej infraštruktúry je potrebné vnímať v kontexte špeci-
fických lokálnych potrieb, technických možností a efektívnosti (súčasnej aj 
budúcej). Navyše, aby zelená infraštruktúra naozaj riešila dopady klimatickej zme-
ny a zmeny biodiverzity, a zároveň podporovala udržateľný rozvoj, musia politici do 
procesiu jej navrhovania a realizácie zapojiť aj odborníkov z oblasti prírodných  
a spoločenských vied.

Vzhľadom na význam a komplexnosť zelenej infraštruktúry je tiež potrebné zeleň 
a vodné prvky plánovať s ohľadom na celý rad aspektov.

Prírodný kontext 
Návrh musí rešpektovať i nároky drevín na pôdu, na vodu (druhy znášajúce su-
cho či vyžadujúce zamokrenie), na slnečné polohy (napr. druhy tieňomilné vyu-
žívať ako podrast, naopak dreviny pre slnečné polohy využívať ako solitérne prv-
ky, dreviny namŕzajúce je vhodné situovať na poveternostne chránené polohy), 
znášanlivosť na emisie z dopravy či posypovú soľ a pod.

Urbanistický  kontext
Rešpektovať funkciu danej plochy (kultúrne parky, oddychové parky, zhromaždis-
ká, komunitné priestory a pod.), do verejných priestranstiev sú vhodné výsadby 
menej náročné na údržbu (napr. viac stromov a menej kvetinových záhonov), 
podporujúce hygienu prostredia (napr. druhy pohlcujúce pachy, pri cestách  
stromy zachytávajúce prachové častice), plochy  poskytujúce ochranu pred  
horúčavami (vysoký podiel stromov na ploche), a pod. 

Zelené kompozičné osi v území podporiť alejami stromov, doplniť  ich najmä  
v súbehu s bulvármi a hlavnými komunikačnými ťahmi, ďalej na verejných plo-
chách  podporiť  rekreačnú funkciu, edukačné plochy, doplniť vybavenosť, mobi-
liár, umelecké prvky, prípadne detské ihriská, športoviská a pod.

Vyhradené (určené napr. pre špecifickú skupinu obyvateľov) plochy ZI riešiť  
v kontexte príslušných objektov (napr. nemocničné záhrady riešiť bez alergén-
nych druhov, areály MŠ riešiť bez jedovatých druhov, v areáloch pre seniorov  
podporiť dekoratívne prvky podporujúce optimizmus a pod.). 

Úlohou zelene je tiež začleniť rušivé objekty do krajiny (rôzne technické objekty, 
priemyselné zóny, atď.). 

Historický kontext
Pred riešením projektovej dokumentácie realizovať dôsledný archívny a krajin-
no-archeologický prieskum, sledovať pôvodné využitie územia, maximálne vyu-
žiť stopy pôvodnej kompozície a zachovať tak prírodné i kultúrne dedičstvo pre 
nasledujúce generácie,  v prípade prísnej rekonštrukcie vysádzať i druhy tradičné, 
krajové sorty a pod. 

Umelecký kontext
Krajinno-architektonická tvorba je aj umelecká tvorba, ktorá je súčasťou ar-
chitektonickej tvorby, na ktorú sa vzťahujú i autorské práva. Pri riešení hlavne 
nových plôch zelene je vhodné zosúladiť architektúru exteriéru s architektúrou 
priľahlých objektov.
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PLÁNOVANIE ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Rozvoj a plánovanie zelenej infraštruktúry v meste by mali vychádzať z prin-
cípu budovania prepojených prírodných a poloprírodných sietí urbanizovanej 
krajiny na viacerých úrovniach – od úrovne jednotlivých bodových prvkov (napr. 
strom, dažďová záhrada), cez maloplošné (napr. uličná zeleň, park) až po veľkoploš-
né prvky (napr. lesopark, mestské lesy), ktoré spĺňajú viacero funkcií súčasne.

Pri budovaní prvkov zelenej infraštruktúry je potrebné venovať pozornosť 
okrem samotnej realizácie aj ostatným nemenej dôležitým fázam realizácie. 
Bez dôslednej prípravy a následnej vhodnej údržby nemusí realizované opatrenie 
dosiahnuť požadovanú kvalitu a pozitívny efekt na svoje okolie, môže sa predčas-
ne znehodnotiť a prípadne spôsobovať sekundárne komplikácie, a mestu môžu 
vzniknúť  výdavky  na nápravu do želaného stavu.

Pri plánovaní rekonštrukcií a novej výsadby je možné na kalkuláciu potenciálnych 
benefitov využiť softwarový nástroj www.treecheck.eu. Širokú škálu kalkulácií 
poskytovaných ekobenefitov mestskej zelene poskytuje aj platforma www.eko-
benefity.cz.
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Využitie klimaticky odolného územného plánovania

Jedným z najúčinnejších opatrení na znižovanie dopadov vĺn horúčav a efek-
tu mestského ostrova tepla je ochladzovanie územia prostredníctvom dobrej 
cirkulácie vzduchu, ktorú je možné dosiahnuť vhodnou kompozíciou budov a 
verejných priestranstiev v meste. Plánovanie zelenej infraštruktúry v mestskom 
prostredí by malo vychádzať z princípu budovania prepojených prírodných a 
poloprírodných sietí, a to v kontexte špecifických lokálnych potrieb, technických 
možností a efektívnosti.
OBRÁZOK 6: Aspern Seestadt - nová časť Viedne (AT) s prvkami klimaticky uvedomelého územného plánovania  
a inteligentného mesta. ZDROJ: Wien 3420 Aspern Development AG. 
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6.2. Využitie princípov udržateľnej architektúry budov z pohľa-
du zmeny klímy

Udržateľná architektúra je z pohľadu zmeny klímy taká architektúra, ktorá má 
minimálny negatívny vplyv na životné prostredie. Pri projektovaní udržateľných 
stavieb je potrebné využívať princípy integrovaného dizajnu. Tvar budovy a jej 
orientácia, použitie vhodných stavebných materiálov s požadovanými technický-
mi parametrami, umiestnenie a veľkosť transparentných výplní, budovanie vege-
tačných striech a stien, využívanie zrážkových či sivých vôd, premyslená výsadba 
stromov v okolí budovy i kvôli vytvoreniu tienenia, tepelná ochrana obvodového 
plášťa, výber vhodných stavebných materiálov (napr.  s nízkou uhlíkovou stopou), 
využitie svetlých a odrazivých povrchov sú opatrenia, ktoré  majú veľký vplyv na 
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energetickú hospodárnosť budovy, ako aj na zabezpečenie tepelného komfortu  
v interiéri počas celého roka.
OBRÁZOK 7:Intenzívna zelená strecha, Centrum Veronika Hostětín (CZ). ZDROJ: Počítame s vodou, Ekocentrum 
Koniklec (https://www.pocitamesvodou.cz/mapa-prikladu/).
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6.3. Výsadba a vhodná údržba mestskej zelene

Skupiny stromov a celkovo mestská zeleň vytvára počas horúčav na verejných 
priestranstvách príjemnú mikroklímu. Prostredníctvom tienenia a aktívneho 
ochladzovania okolia vzrastlou zeleňou môžu byť vhodne navrhnuté námestia, uli-
ce či promenády útočiskom obyvateľov (najmä zraniteľných skupín) počas letných 
mesiacov a vĺn horúčav.

OBRÁZOK 8: Skupinová výsadba stromov – Amsterdam, Holandsko. ZDROJ: Zuzana Hudeková 

K mestskej zeleni patria napr.:
» solitérne stromy a spoločenstvá  
 stromov na verejných  
 priestranstvách s lokálnym  
 ochladzovacím  
 účinkom,

» vnútrobloková zeleň,

» parky s významným 
 zastúpením stromovej  
 vegetácie,

» mestské a komunitné záhrady.

https://www.pocitamesvodou.cz/mapa-prikladu/
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Vzhľadom na význam a komplexnosť zelenej infraštruktúry je potrebné zeleň  
a vodné prvky plánovať s ohľadom na celý rad aspektov. Bez dôslednej prípravy 
a následnej vhodnej údržby nemusí realizované opatrenie dosiahnuť požadovanú 
kvalitu a pozitívny efekt na svoje okolie. Výber optimálneho taxónu pre výsadbu  
na konkrétnej ploche ako aj spôsob starostlivosti o zeleň by mal preto byť vždy 
konzultovaný s odborníkom. Pomoc a poradenstvo v tejto oblasti poskytuje na-
príklad odborný portál www.stromypodkontrolou.cz, ktorý pracuje aj s využitím 
modelov vývoja klímy. Optimálne technológie pre starostlivosť o stromy v mimo-
lesnom prostredí sú súčasťou Štandardov starostlivosti o prírodu a krajinu 
www.standardy.nature.cz.

6.4. Prírode blízka údržba zelene vrátane zníženia frekvencie    
kosenia

Prírode blízka údržba zelene komplexne pojednáva všetky úkony údržby, od prí-
rodných postupov pri ochrane rastlín bez používania chemických preparátov, od-
buriňovanie, cez kosenie so zreteľom na ochranu hmyzu a iných živočíšnych dru-
hov, a zároveň s umožnením tvorby semien u jednoročných bylín, až po dôsledné 
mulčovanie záhonov, nielen kvôli obmedzeniu rastu nežiaducich bylín a buriny, ale 
aj kvôli zamedzeniu nežiaduceho vysušovania pôdy a pod

OBRÁZOK 9: Mozaikovité kosenie trávnika v meste Zvolen (SK).  
ZDROJ: Mesto Zvolen (https://www.facebook.com/zvolen.mesto/posts/1679180378832071/).
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6.5. Budovanie prírode blízkych prvkov na zachytávanie  
zrážkovej vody

Prostredníctvom výparu z vodnej hladiny ako aj z priľahlej vlhkomilnej vegetácie 
sa ochladzuje prostredie a zlepšujú mikroklimatické podmienky lokality. Súčasťou 
opatrenia môžu byť napr. 

» mokrade,

» zberné jazierka, 

» dažďové záhrady, 

» terénne depresie.

http://www.stromypodkontrolou.cz
http://www.standardy.nature.cz
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6.6. Budovanie technických prvkov na vsakovanie zrážkovej 
vody

Udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami vo forme vybudovania technic-
kých prvkov na vsak zrážkovej vody znižuje riziko povodní, prispieva k prevencii 
sucha a môže prispievať k zlepšeniu mikroklímy. K prvkom na vsakovanie zrážko-
vej vody patria napr.:

» priepustné povrchy na verejných priestranstvách,

» vsakovacie prielahy/ryhy,

» „vodné námestia“ (water plazas),

» zachytávanie a využívanie zrážkovej zo striech budov.

OBRÁZOK 11: Príklad terénnej depresie na zachytávanie zrážkovej vody, Viedeň, Rakúsko.  
ZDROJ: Inštitút pre pasívne domy (IEPD)
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OBRÁZOK 10: Príklad zberného jazierka, Brusel, Belgicko. ZDROJ: : Karin Kernerová 



7 STRUČNÉ ZHRNUTIE

Zmena klímy je jednou z najväčších hrozieb súčasnosti. Jej negatívne dopady 
pociťujeme nielen priamo počas stále častejších mimoriadnych udalostí, akými 
sú vlny horúčav či prívalové zrážky, ale aj nepriamo – prostredníctvom vážnych 
dôsledkov na ekonomiku, sociálnu sféru a životné prostredie. 

Mestá, v dôsledku vysokej koncentrácie obyvateľov, ako aj v dôsledku hustej zá-
stavby, predstavujú obzvlášť zraniteľné prostredie z hľadiska ohrozenia negatív-
nymi dopadmi zmeny klímy. Za jeden z kľúčových rizík pre mestské prostredie je 
považovaný efekt mestského ostrova tepla, ktorý predstavuje ohrozenie zdravia 
a životov obyvateľov, a to najmä v čase čoraz častejšie sa vyskytujúcich vĺn horú-
čav. 

Systematické a komplexné reagovanie na zmenu klímy, spolu s aktívnym zapo-
jením všetkých subjektov ňou postihnutých, sa stáva kľúčovým aspektom spra-
vovania a rozvoja mesta. 

Efektívne reagovanie na zmenu klímy si vyžaduje transformáciu súčasného 
prístupu k strategickému plánovaniu rozvoja mesta. Zmena klímy a jej dopady 
by mali by byť zohľadnené pri stanovovaní rozvojových cieľov mesta, pri tvorbe 
všetkých mestských politík, ako aj v rutinnej činnosti mestskej samosprávy.  

Mestá by v oblasti reakcie na zmenu klímy mali konať proaktívne, nakoľko 
poskytovanie zdravého spôsobu života a životného prostredia pre svojich obyva-
teľov je jednou z ich kľúčových kompetencií a zodpovedností.

Mesto môže svojou činnosťou usmerňovať aktivity rôznych subjektov na svojom 
území, k dispozícii má aj množstvo regulačných a stimulačných nástrojov.

Klimatické spravovanie mesta je proces vzniku a uplatňovania klimatickej  
politiky, spôsob, ktorým sa táto politika prepája s inými politikami (pri plánova-
com a rozhodovacom procese), a zahŕňa tiež kroky smerujúce priamo k ochrane 
klímy a k zníženiu zraniteľnosti mesta voči dopadom zmeny klímy.   

Mestská klimatická politika je súbor cieľov, princípov, regulácií a aktivít, ktorými 
sa mesto riadi a ktoré realizuje, resp. ich vyžaduje aj od všetkých  
subjektov na území mesta v súvislosti s reakciou na zmenu klímy. Súčasťou kom-
plexnej klimatickej politiky mesta by mali byť vzájomne prepojené procesy adap-
tácie a mitigácie.

Zmena klímy bude s vysokou pravdepodobnosťou viesť v letných mesiacoch  
k čoraz častejším, intenzívnejším a dlhšie trvajúcim vlnám horúčav. 

Mestský ostrov tepla sa objavuje tam, kde mestá nahrádzajú prírodný krajinný 
pokryv hustou sieťou spevnených plôch, budovami a ďalšími povrchmi, ktoré 
absorbujú, zadržiavajú a následne vyžarujú teplo. Tento efekt spôsobuje okrem 
sociálnych a zdravotných škôd aj zvýšené ekonomické náklady na opravu infraš-
truktúry, na energiu, a spolu so znečistením ovzdušia zapríčiňuje zvýšenú morta-
litu obyvateľov.

Zelená infraštruktúra predstavuje hodnotný nástroj pre mestské oblasti v boji 
proti dôsledkom dopadov zmeny klímy. Dopĺňa a v niektorých prípadoch dokon-
ca nahrádza potrebu sivej (technickej) infraštruktúry. Stromy a ďalšia vegetácia, 
zelené strechy a steny na budovách, či prirodzené tienenie spevnených povrchov 
nielenže zabraňuje priamemu prehrievaniu, ale aj uvoľňuje do okolia ochladzujú-
cu vlhkosť.   

Riešenia v rámci zelenej infraštruktúry je potrebné vnímať v kontexte špecific-
kých lokálnych potrieb, technických možností a efektívnosti. Výsadba stromov 
a ďalšej vegetácie môže byť v mestskom prostredí obmedzená a preto je potreb-
né na jej integráciu využiť všetky dostupné plochy (zelené strechy, steny budov, 
električkové koľaje...)

Pre dosiahnutie želaného efektu zelenej infraštruktúry v boji proti mestskému 
ostrovu tepla, je dôležitá dôsledná príprava opatrenia, do ktorej je potrebné 
zapojiť aj odborníkov z oblasti prírodných a spoločenských vied, a taktiež vhodná 
údržba tejto infraštruktúry. 
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Aby mesto nepálilo
Plánovanie na úrovni miest


