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Aktuálne problémy mestských sídiel a potenciál ich 
riešenia prostredníctvom zelenej infraštruktúry

Supuka, J.: Current Issues of urban Settlements and Potential of their Solutions through Green Infrastructure. 
Životné prostredie, 2018, 52, 1, p. 11 – 18.

Green infrastructure is a thematic alternative to scientific research, planning processes, social movements and im-
plementation of activities in developed and strongly urbanised countries. This infrastructure alleviates accumulated 
environmental problems, especially in large urban agglomerations, and it requires both plant and water components. 
The most important of the many city ecosystem services is mitigation of climate extremes which create heat islands 
in the cities. Plants reduce the amount of pollutants and greenhouse gases in the air through photosynthetic and 
biomass-assimilation organelles, and thus enhance biodiversity and the cultural, aesthetic and residential value of 
a city. Here, tree vegetation in urban forests and culturally designed parks prove most effective in these endeavours. 
Appropriate standards in creating green spaces have been adopted in Slovak urban planning processes and these pro-
gressive methods depend on the following; increasing the percentage and quality of green areas in the city, creating 
vertical green walls and roof gardens, retaining rainfall in created water basins and ensuring water infiltration to the 
soil profile. An ecologically and environmentally balanced city should have at least 40% green areas. 

Key words: green infrastructure, city environment, ecosystem services, positive and mitigating effects, green space 
and urban planning

Výsadba stromov, alejí, parkov, nábreží riek, ale aj 
nádvorí škôl a nemocníc patrí k pozitívnym ľudským ak-
tivitám od historickej minulosti až po súčasné obdobia.

Takáto činnosť mala vždy svoj dôvod, ktorý mohol 
byť racionálny, úžitkový, zmyslový, kultový, zdra-
votný alebo estetický. Ich spoločným znakom bolo, že 
zlepšovali kvalitu a hodnoty prostredia. Známe sú pí-
niové háje v areáli nemocnice na ostrove Kos, kde pô-
sobil „otec lekárstva“ Hippokrates (460 – 377 p. n. l.). 
V Ríme a ďalších mestách ríše sa sadili stromy pozdĺž 
ciest, v uliciach, na námestiach (Forum Romanum), pri 
amfiteátroch, vojenských táboroch. Známa bola aleja 
k mauzóleu cisára Hadriána. Rakúsko-uhorská panov-
níčka Mária Terézia svojimi výnosmi z roku 1752 a 1767 
nariadila výsadbu stromových alejí pozdĺž ciest, ktoré 
prechádzali otvorenou krajinou. Komponované zosku-
penia drevín a kvetín na vysokom stupni umeleckého 
stvárnenia predstavovali hlavne barokové parky (napr. 
Versailles – honosné sídlo kráľa Ľudovíta XIV.). Kom-
ponované krajiny stredovekých feudálnych panstiev 
niesli znaky komplexného riešenia krajiny s vysokou 
produkčnou aj estetickou hodnotou, ktoré začínali zá-
mockým parkom a do krajiny vstupovali rozsiahle ale-
je. Súčasťou panstva boli rybníky, kačíny, bažantnice 
a zvernice, lesy, žrebčíny a jazdiarne, lúky a pastviny, 
ale aj ovocné sady, vinohrady, obrábané polia obilnín 
a pestovanej zeleniny. Krajina vytvárala ucelenú a vzá-
jomne prepojenú sieť prírodnej i kultúrnej vegetácie, 
vodných plôch aj tokov, ale aj menších dedín a miest. 
Tvorila vyváženú a racionálnu infraštruktúru a to aj „ze-
lenú“. Krajina bola zdravá, poskytovala obživu človeku 

aj zvieratám v prírode, bola obytná pre živé organizmy, 
tvorila pestrú, dnes tzv. biodiverzitu. 

V súčasnej dobe aktuálny pojem zelená infraštruktúra 
predstavuje tematickú alternatívu vedeckého výskumu, 
plánovacieho prístupu, ale aj sociálnych hnutí a aktivít, 
ktoré vychádzajú z nahromadených problémov a kvality 
životného prostredia v rozsiahlych mestských aglomerá-
ciách, ale aj v širšom prepojení s obhospodarovanou (kul-
túrnou) krajinou. Filozofia zelenej infraštruktúry vychádza 
z identifikácie a pomenovaní spektra environmentálnych 
a ekologických problémov súčasného obytného prostre-
dia, najmä prehustených megapolitných miest, a hľadania 
možných východísk na zlepšenie alebo aspoň zmiernenie 
negatívnych znakov ich životného prostredia. Táto teória 
nie je úplne nová v obsahu, ale aspoň inovatívna v meto-
dológii a v prístupe. Rovnaký problém nastal už v období 
priemyselnej revolúcie na prelome 19. a 20. storočia, kedy 
boli novozakladané sídelno-priemyselné aglomerácie 
enormne zaťažené imisiami z jednoduchých výrobných 
technológií a komunálneho odpadu, ktoré kvalitatívne de-
gradovali ovzdušie, vodné toky, ale aj pôdu. Imisie rovna-
ko degradačne ovplyvnili aj zdravotný stav obyvateľstva. 
Východisko sa hľadalo v teórii záhradných miest podľa 
publikácie E. Howarda Garden City of Tomorrow (Záhradné 
mestá zajtrajška z roku 1902), ktorá spočívala vo vnášaní 
pásov a plôch parkovej a lesnej zelene, ako aj vodných 
plôch a tokov do urbanistickej štruktúry mesta. Prístupy 
k riešeniu neboli síce doložené vedeckými analýzami 
o koncentrácii škodlivín v ovzduší a vodách, ale vychádza-
li zo skúseností a poznatkov, že postupne presídľovaný vi-
diek do nových miest bol pokrytý väčším podielom plôch 



12

zelene a čistej vody, a práve preto bol zdravší. Prírodné 
prvky a zložky boli indikátormi, ale aj nástrojmi na zlepše-
nie kvality prostredia nových (priemyselných) miest.

Populácia, mestá a súvisiace problémy

Podľa svetových štatistík dostupných na internete 
(www.wikipedia.org/wiki/svetova-populacia) vývoj svetovej 
populácie uvádzame rámcovo nasledovne: 500 p. n. l = 
100 mil. – 1927 = 1 mld. – 2016 = 7,442 mld. Odhad pred-
pokladá nárast v roku 2050 na 9,6 mld. obyvateľov Zeme. 
Slovenská republika tvorí len veľmi malý fragment sve-
tového populačného rastu, ale jeho vývoj je tiež zreteľný. 
Rámcové údaje podľa hodnotených a hlavne dostupných 
rokov sú nasledovné (Štatistický úrad SR, 2017): 1848 = 
2,44 mil. – 1946 = 3,32 mil. – 2017 = 5,442 mil. V typických 
mestách Slovenska (140 miest) žije 55 % obyvateľstva, vo 
vidieckych sídlach (2 750 obcí) spolu 45 % obyvateľov. Na 
porovnanie v krajinách západnej Európy žije priemerne až 
75 % obyvateľov v mestských sídlach.

Nárast svetovej populácie sa hlavne od konca druhej 
svetovej vojny po súčasnosť viac ako zdvojnásobil, na 
Slovensku takmer zdvojnásobil. Druhým ukazovateľom 
populačnej explózie je veľkosť miest na svete, v ktorých 
následne vznikajú enormné environmentálne problémy. 

Svetový, ale aj regionálny, resp. štátny (najmä v roz-
vinutých krajinách) ekonomický rozvoj vygenerovaný 
priemyslom a dopravou pri súčasnej vysokej exploatácii 
fosílnych palív spôsobil vážne narušenie (ak už nie roz-
pad) niektorých prirodzených autoregulačných procesov. 
Spúšťačom je enormná emisia pre prostredie a organiz-
my škodlivých látok do ovzdušia, vodných recipientov 
a pôdy. Výsledkom sú globálne aj lokálne zmeny klímy, 
vyvolané skleníkovým efektom a emitovaným antropo-
génnym teplom. Sprievodným znakom je aj poškodzova-
nie (resp. zmeny) prirodzených ekosystémov a biodiver-
zity. K najviac postihnutým patria rozsiahle mestá a ich 
obyvateľstvo, resp. komplexný urbánny ekosystém. 

Skleníkový efekt a otepľovanie (globálne aj lokálne) 
spôsobujú oxidy uhlíka, dusíka, ozón a prchavé organic-
ké látky. Zem sa oteplila za posledných 100 rokov o +1 °C, 
o tú istú hodnotu aj územie Slovenska (Lapin, 2007). Paríž-
sku klimatickú dohodu z roku 2015 mnohé štáty akceptu-
jú, niektoré však ignorujú až ironizujú (fetiš ich kapitálu 
a zisku je prvoradý). 

Zrejme k najnebezpečnejším a najviac pociťovaným 
a kontinuálnymi meraniami potvrdeným negatívnym fe-
noménom mesta (resp. urbanizovaného prostredia) patrí 
fenomén tepelného ostrova (heat island). Čím je v atmosfére 
vyšší obsah skleníkových plynov, tým je pri zemskom 
povrchu vyššia teplota vzduchu. Prirodzený skleníkový 
efekt predstavuje oteplenie planéty o 33 °C. Ak by stúp-
lo množstvo CO2 na dvojnásobok, zosilnel by skleníkový 
efekt atmosféry asi o 2 °C (Lapin, 2007). Existuje veľké 
množstvo exaktných meraní mestskej klímy od jedno-
duchých stacionárnych meraní cez mobilné klimatické 

stanice, dataloggery až po termovízne kamery, používané 
v režime diaľkového prieskumu Zeme (remote sensing) ale-
bo pomocou moderných dronov. Všetky metódy a ich vý-
sledky dokazujú zvýšené teploty v rôznych mestách sveta. 
Ako príklad uvediem niektoré výsledky z meraní miest na 
Slovensku a ich porovnanie s priľahlou otvorenou kraji-
nou. Mesto Bratislava má zvýšenú priemernú ročnú tep-
lotu o 1,1 °C, približne rovnaké rozdielové hodnoty boli 
namerané aj pre mesto Košice (Lapin, 2007). Zastavané 
územia mesta sa vyznačujú predovšetkým nižším albe-
dom, a teda aj nižším množstvom odrážaného krátkovln-
ného slnečného žiarenia. Táto skutočnosť na druhej strane 
znižuje únik veľkého množstva tepla naakumulovaného 
stavebnými hmotami a pevnými povrchmi mesta, čím do-
chádza k jeho prehrievaniu. Pre mesto Brno boli namerané 
priemerné rozdiely medzi mestom a priľahlou krajinou +4 
°C v zime, +3,6 až +3,8 °C v ostatných sezónach roka, abso-
lútne maximálne rozdiely v letných horúčavách dosahujú 
+8 až +15 °C (Dobrovolný a kol., 2012). Prezentovaní autori 
zároveň udávajú rozdielnosti vo faktoroch mestskej klímy 
(ovzdušia) v porovnaní s vonkajšou krajinou: kondenzač-
ných jadier je 10-krát viac, slnečného svitu o 5 – 15 % menej, 
oblačnosti o 5 – 10 % viac, výskytu hmiel o 100 % viac, zrá-
žok o 5 – 15 % viac, priemerná ročná teplota je o 0,5 – 3,0 °C 
vyššia, relatívna vlhkosť vzduchu 6 – 10 % nižšia. V prob-
lematike tepelných ostrovov miest je zaujímavý poznatok 
o vplyve tohto klimatického extrému na energetický meta-
bolizmus a zdravie mestského obyvateľstva. Čínski vedci 
na základe dlhodobých meraní teploty a relatívnej vlhkosti 
vzduchu v meste Bozhou definovali tzv. faktor UHI-Effect 
(urban heat island effect) pomocou funkčného vzťahu (Yang 
et al., 2016): 
THI = T – (0,55 – 0,0055H) x (T – 14,5), kde
THI – thermal humidity index (teplotno-vlhkostný index), 
T – priemerná teplota vzduchu, H – priemerná relatívna 
vlhkosť vzduchu. 

Ak sa hodnoty faktora THI pohybujú v rozpätí od 15 °C 
do 20 °C, tieto dokumentujú prostredie ako komfortné na 
pohodu a zdravie človeka, obyvateľa mesta. Hodnoty THI 
pod 15 °C sa považujú za nepohodlný chlad a nad 20 °C za 
nepohodlné prehriatie organizmu (Yang et al., 2016). To je 
jasný dôvod, aby sa klíma mesta zmierňovala aj za pomoci 
zvýšenia podielu a kvality vegetačných prvkov v mestách 
(obr. 1). 

Zelená infraštruktúra – realita a nádej

K termínu zelená infraštruktúra bolo vyslovených mno-
ho definícií kratšieho alebo podrobného rozsahu. Preto 
uvedieme aspoň dve: (1) zelená infraštruktúra mesta (kra-
jiny) predstavuje štrukturálny prístup, založený na teórii 
ekologických sietí so zameraním na ekosystémové a prí-
buzné služby (European Commission, 2013); (2) zelená 
(a modrá – vodná) infraštruktúra reprezentuje udržateľný, 
integrovaný prístup so zameraním na riešenie parciálnych 
funkcií pre občanov mesta, a to od ochrany prírody až po 
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sociálne úžitky (Szulczewska et 
al., 2017). Zelená infraštruktúra v čo 
najširšom priblížení zahrňuje sú-
bor prirodzených, synantropných 
a antropogénnych vegetačných 
štruktúr a vodných sietí, ktoré 
zmierňujú extrémy environmen-
tálnych prvkov mesta, podporujú 
rozvoj biodiverzity, produkujú 
úžitky a vytvárajú kultúrne, este-
tické a zdravé prostredie pre život 
človeka.

Teória a prax tvorby kvalitného 
prostredia mestských sídiel pokra-
čuje od teórie tvorby záhradných 
miest až do súčasnej doby. K dote-
rajším aktuálnym a súčasným tren-
dom, témam a projektom možno 
zaradiť, napr. listy mesta (Global 
ReLeaf; Kapusta, ed., 1995), teóriu 
zelených sietí (Green Nets), zele-
ných ciest (Greenways), ekologické 
siete (Ecological Networks), koridory 
rozvoja biodiverzity (Biodiversity 
Corridors, European Green Corridor), 
HABITAT – II bývanie a udržateľ-
né mestské prostredie, inteligentné mestá (Smart Cities), 
zelené priestory mesta (Urban Green Spaces), teóriu otvo-
rených plôch mesta (Urban Open Spaces), teóriu územného 
systému ekologickej stability (ÚSES regionálneho aj lo-
kálneho charakteru) a mnoho ďalších aktuálnych vrátane 
tematických výskumných programov EÚ, ako boli, resp. 
sú v kategórii COST, 7. rámcového programu INTERREG, 
HORIZON 2020 (Supuka, Feriancová a kol., 2008; Tóth et 
al., 2015; Mattijssen et al., 2017).

Svetová Konferencia OSN o životnom prostredí a roz-
voji (v Riu de Janeiro, 1992) s témami o udržateľnom vý-
voji a jej Agenda 21, rovnako ďalšia Konferencia o udrža-
teľnom rozvoji, tzv. Rio + 20, ktorá sa konala v roku 2012 
opäť v Riu, boli zamerané na zelenú ekonomiku, taktiež 
akcentovali potrebu zvýšenia podielu a starostlivosti o ve-
getačnú pokrývku Zeme. Konferencia z roku 2012 mala 
dve základné témy (Moldan, 2011): 
1. Zelenú ekonomiku v kontexte udržateľného rozvoja 

a odstránenia chudoby;
2. Inštitucionálny rámec pre udržateľný rozvoj. 

Komplexná a kvalitná publikácia zameraná na ekolo-
gické a environmentálne podmienky Bratislavy s návrhmi 
východísk a riešení, s dôrazom aj na zvýšenie podielu ve-
getačných prvkov na území mesta bola spracovaná kolek-
tívom autorov v roku 2006 (Hrnčiarová a kol., 2006).

Nemožno nespomenúť ďalšiu významnú aktivitu, 
ktorá vyústila do medzinárodného projektu a ktorá je 
súčasťou teórie a praxe zelenej infraštruktúry v európskom 
krajinnom priestore. Územný pás tzv. železnej opony me-
dzi východným a západným blokom bol čiastočne udr-

žiavaný (účelovo) a prechádzal rôznymi fytogeografic-
kými typmi krajiny, ktoré predstavujú široké spektrum 
biotopovej a druhovej diverzity a významnosti. Spolková 
vláda Nemecka vyhlásila v roku 1990 projekt na ochranu, 
stabilizáciu a doplnenie tohto pásu pod názvom Green 
Belt (Zelený pás). Predstavoval v podstate štátne neob-
hospodarované pozemky so šírkou 50 – 100 m a celkovou 
dĺžkou 1 393 km v Nemecku, na ktorých sa identifikova-
lo až 48 % vzácnych a hodnotných biotopov s viac ako 
600 druhmi rastlín a živočíchov z kategórie ohrozených 
(Engels et al., eds., 2004). K projektu sa pripojilo postup-
ne ďalších dvadsaťdva krajín vrátane Českej aj Sloven-
skej republiky, čo od Baltského (resp. až Barentsovho) 
po Jadranské more predstavuje celkovú dĺžku 8 500 km 
(Bartoš a kol., 2006).

V krajinnom priestore poľnohospodársky využívanej 
krajiny boli mapované a hodnotené významné drevinové 
prvky zelenej infraštruktúry tak v historických krajin-
ných štruktúrach Slovenska (Špulerová et al., 2017), ako 
aj v súčasných krajinných štruktúrach Slovenska (Supu-
ka et al., 2013) alebo v Rakúsku (Kurz et al., 2011). Dre-
vinové prvky zelenej infraštruktúry vo vidieckej krajine 
predstavujú okrem krajinnoekologických hodnôt aj kul-
túrno-historické a genofondové hodnoty (nadrozmerné, 
pamätné a chránené stromy). Obidve kategórie zelených 
štruktúr (historické aj súčasné) majú spojitý charakter 
a prechádzajú až do štruktúr vidieckych a mestských 
sídiel cez poloprirodzené a kultúrne (komponované) ve-
getačné formácie vrátane sietí sprievodnej vegetácie cest-
ných komunikácií a vodných tokov. 

Obr. 1. Parkovo upravené námestie spolu s fontánou tvoria kvalitný oddychový priestor 
a zmierňujú efekt tepelného ostrova v meste Humenné (2015). Foto: Ján Supuka 
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Úžitky, funkcie či ekosystémové služby prvkov zelenej 
infraštruktúry

Slovensko už v druhej polovici 20. storočia patrilo me-
dzi popredné krajiny Európy (možno aj sveta, a to aj pri 
zníženej dostupnosti svetovej literatúry), ktorých vedec-
ký výskum vyústil do klasifikačných schém, kvantifiká-
cií, ale aj ekonomickej efektívnosti lesa, fragmentov lesa 
v poľnohospodárskej krajine, ale aj parkovej a sídelnej 
zelene v mestských aglomeráciách. K časovo prelomovej, 
relatívne nadčasovej a progresívnej metóde patrila klasi-
fikácia funkcií a ekonomické oceňovanie rekreačného po-
tenciálu lesa (Papánek, 1978), ale aj hodnotenie vegetácie 
z pohľadu jej úžitkových vlastností (Jurko, 1990). K ďalším 
autorom patrili Midriak a kol. (1981), Valtýni (1981), Ma-
chovec (1983), Zachar (1977), Supuka (1987, 1991, 1995). 
K najkomplexnejším triediacim schémam funkcií lesa pat-
rila schéma podľa Zachara (1989), ktorý vytvoril logické 
triedenie funkcií lesa a jeho fragmentov v životnom pro-
stredí na: prírodné (abiotické a biotické) a antropogénne 
(hospodárske a sociálne). Funkčnú účinnosť a efektívnosť 
zelene v sídlach podrobne popísal Supuka (1987) a obsa-
hovala široké spektrum vplyvov na environmentálnu (aj 
obytnú) kvalitu mesta, ako aj podporu a rozvoj biodiver-
zity. Podrobný prehľad funkcií vegetácie, opísaných za 
obdobie rokov 1974 – 2004 s dôrazom na urbanizované 
prostredie, spracovali Reháčková, Pauditšová (2006). Uvá-
dzajú klasifikačné schémy spolu 60 autorov, z nich dve tre-
tiny slovenských a českých a jednu zahraničných. Funkcie 
lesa, ich klasifikačné schémy vo vývojových trendoch, ako 
aj vlastné prístupy spracoval Čaboun (2010). Všetky do-
terajšie metódy a klasifikačné schémy o funkciách zelene 

či vegetačných prvkov v sídlach a kraji-
ne sa len premietli a obsahovo rozvinuli 
do novej schémy a novej terminológie, 
nazvanej ekosystémové služby. Východis-
kovým dokumentom bol, ako je už dnes 
vo vedeckých kruhoch známe, program 
hodnotenia ekosystémov (MEA, 2005), 
na ktorý nadväzoval komplexnejší meto-
dický postup a hlavne hodnotiaci proces 
služieb (Reyers et al., 2009). Je len logic-
ké, že sa transformoval aj do programu 
zelenej infraštruktúry (Yong, 2010; Koppe-
roinen et al., 2014; Mederly a kol. 2017; 
Szulczewska et al., 2017).

Vychádzajme zo základnej kategori-
zácie ekosystémových služieb, ktorá je 
jednoznačne použiteľná pri pomenovaní 
a kvantifikácii prvkov a zložiek zelenej 
infraštruktúry v mestských sídlach, resp. 
v urbanizovanom prostredí. Služby zele-
ne (vegetačných štruktúr) miest sa podľa 
nej delia na (Reyers et al., 2009; podrob-
nejšie v čísle 4/2017 časopisu Životné 
prostredie):

• produkčné;
• regulačné;
• podporné;
• kultúrne.

Existuje široké spektrum kvantifikovaných meraní 
a hodnotení, spracovaných a publikovaných vo vedeckých 
a odborných časopisoch a monografiách, z oblasti ekosys-
témových služieb zelenej infraštruktúry v mestách. Uve-
dieme len niekoľko príkladov, ako argumenty a význam-
nosť vegetačných formácií v urbanistickej štruktúre mesta.

Z hľadiska produkcie biomasy (dreva, listov, kvetov, 
plodov) ich množstvo závisí od druhu a veku drevín, 
hustoty a rozlohy parkových a prirodzených porastov. Na 
mestské kvety je úzko nadviazané mestské včelárstvo, kto-
ré produkuje ešte kvalitnejší med ako vidiecke. Produkč-
né záhrady, ku ktorým patria záhrady pri rodinných do-
moch, v záhradkárskych kolóniách a komunitné záhrady 
miest, zaberajú v niektorých mestách Európy 4 – 6 % úze-
mia mesta a plnia celý rad funkcií, napr. produkčnú, kul-
túrnu, podpornú aj regulačnú vrátane biodiverzity (Bell et 
al., eds., 2016; Robert, Yengué, 2017).

Sekvestrácia uhlíka cez fotosyntetické procesy je logic-
ká a jednoznačná, lebo jedinečnou vlastnosťou zelených 
rastlín je fotosyntéza, ktorá je založená na príjme CO2 
z ovzdušia. Zvýšením podielu zelených (vegetačných) 
plôch na území mesta sa zníži koncentrácia CO, CO2, ale 
aj O3 v ovzduší miest a zvýši sa podiel biogénnych prcha-
vých látok, zlepšujúcich kvalitu ovzdušia. Pôvodná definí-
cia Warena z roku 1973 (Smith, Dochinger, 1976) uvádza, 
že komponenty ekosystémov sú schopné odstraňovať 
z ovzdušia nečistoty (imisné komponenty), premieňať, 
zužitkúvať a zabudovávať ich v procese metabolizmu. 

Obr. 2. Komponované trávne plochy v parku v Průhoniciach zvyšujú estetický 
efekt u návštevníkov a podporujú rozvoj biodiverzity (2014). Foto: Ján Supuka 
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Novšie výsledky meraní v 55 mestách USA poukazujú na 
schopnosť asimilačných orgánov urbánnej vegetácie absor-
bovať látky NO2, O3, SO2, PM10 v množstve 2,7 – 14,5 g.m-2 
listovej plochy (Nowak, Grane, 2006). Naše výsledky vý-
skumu dokumentujú absorbanciu a neutralizáciu prvkov 
S, F, Cl za rok v množstve 3,3 – 7,9 mg.g-1 listovej sušiny 
podľa druhov drevín (Supuka, 1993).

Zmierňovanie, resp. vyrovnávanie extrémnych hodnôt 
klímy mesta vplyvom vegetačných formácií bolo namera-
né v rôznych mestách o 1,5 – 2,5 °C (Norton et al., 2015), 
keď vyšší ochladzovací efekt bol nameraný v letnej vege-
tačnej dobe (olistené stromy) a pri vyšších teplotách ovzdu-
šia. Dokázaný je aj klimofugálny efekt veľkých mestských 
parkov, a to až do priľahlej vzdialenosti 100 – 150 m zasta-
vaného územia mesta (Bowler et al., 2010; Supuka, 1991).

Kategorizácia kultúrnych služieb podľa rôznych ty-
pov vegetačných formácií, od prírodných až po kom-
ponované mestské parky, prezentuje akcent na estetiku, 
pohodu, rekreáciu, inšpiráciu, ale aj percepciu ako súčasť 
ľudskej psychológie, pohody a všeobecného zdravia 
(obr. 2). Už pohľad z okna bytu či nemocnice na zelené 
masívy mestských parkov pôsobí blahodarne na psy-
chiku a liečebný proces človeka (Kazmierczak, 2013; El-
mquist et al., 2015).

Kategorizácia a optimalizácia vegetačných formácií v ur-
banistickej štruktúre mestských sídiel 

Vývoj klasifikácie a hodnotenia prvkov a komponen-
tov sídelnej zelene má logicky svoje pozadie. Tieto trendy 
a prístupy sú spracované v mnohých dokumentoch s dô-
razom na podmienky Slovenska alebo v európskych di-
menziách. Na Slovensku a v Českej republike sa uplatňujú 
tak prístupy krajinno-architektonické, ako aj geobotanické 
a geografické (Supuka, Feriancová a kol., 2008). Pre úze-
mie Bratislavy bolo identifikovaných a popísaných trinásť 
kategórií fragmentov lesa, ktoré si doposiaľ zachovávajú 
podstatné prirodzené druhové zloženie drevín (rastlín) 
a majú význam z fytocenologického a ekosozologického 
hľadiska. Vzhľadom na antropogénne vplyvy, zmenené 
podmienky prostredia, ale aj vzájomné difúzne vplyvy 
susediacich vegetačných formácií v hodnotených frag-
mentoch boli identifikované štyri indikačné skupiny dru-
hov drevín a bylín: stanovištne vhodné, pravé lesné druhy 
bylín, autochtónne stromy a kry, alochtónne stromy a kry 
(Reháčková, Pauditšová, 2006; Reháčková a kol., 2007). 

Podobné prístupy ku kategorizácii s dôrazom na hlav-
né typy ruderálnej vegetácie nájdeme v iných literárnych 
zdrojoch (napr. Jarolímek, 1994). V podmienkach urbanis-
tickej štruktúry mesta Nitry bolo klasifikovaných dvanásť 
hlavných kategórií prvkov zelene, pričom boli použité 
nasledovné diferenčné kritériá: priestorovo-kompozičný 
typ (plošná, skupinová, líniová zeleň), veľkostná kategória 
z hľadiska záberu plochy, pôvodnosť, resp. stupeň antro-
pogénnej premeny, poloha v infraštruktúre sídla (Bihuňo-
vá a kol., 2010).

V európskych dimenziách významnú a kompetentnú 
úlohu zohralo Európske združenie škôl krajinnej architek-
túry (ECLAS – European Council of Landscape Architecture 
School; združuje cca sto univerzít štátov EÚ, kde je akredi-
tované štúdium odboru krajinnej architektúry), a to v otáz-
ke klasifikácie a štandardizácie plôch sídelnej zelene ako 
podkladu pre územnoplánovacie procesy. V rámci projek-
tu Le:NOTRE na pracovnej konferencii vo Viedni v roku 
2006 pracovná skupina odborníkov pod názvom Urban 
Open Space Planning and Policy (Plánovanie a politika otvo-
rených priestorov mesta) pod vedením R. Stilesa spracova-
la veľmi podrobnú klasifikačnú schému otvorených plôch 
všetkých kategórií (tzv. zelené, modré aj šedé – spevnené 
plochy). 

V kategórii zelených plôch (resp. prvkov zelenej infraš-
truktúry) bolo klasifikovaných dvadsaťdva kategórií kul-
túrnej (komponovanej) vegetácie. Osobitnú kategóriu tvo-
ria pomenované prirodzené a synantropné spoločenstvá, 
ktoré však neboli podrobnejšie klasifikované (Supuka, 
2008). Tendenciou projektov Le:NOTRE (dnes predstavuje 
inštitúciu ECLAS, ktorá má výskumný, metodický a vzde-
lávací charakter) bolo vytvárať a poskytovať východiskové 
a inšpiratívne dokumenty pre územno-plánovacie procesy 
a ich legislatívne nástroje v krajinách EÚ. 

Dlhodobý vedecký výskum v niekdajšom Českoslo-
vensku, podporený aj zahraničnými publikáciami a po-
znatkami, viedol k spracovaniu metodického dokumentu 
pre územné plánovanie v podmienkach SR pod názvom 
Štandardy minimálnej vybavenosti sídiel (Krumpolcová, ed., 
2010). To je jednoznačný dôvod, aby bola uvedená klasi-
fikačná schéma vegetačných prvkov (resp. prvkov zelenej 
infraštruktúry sídiel). 

Kvantitatívne a kvalitatívne aspekty vegetačných štruk-
túr mestských sídiel ako súčasť zelenej infraštruktúry

Mnohí autori vo svojich prácach uvádzajú prístupy 
a výsledky so zameraním na množstvo a kvalitu vegetač-
ných prvkov v sídlach. Je len logické, že čím je vyšší podiel 
zelených plôch v štruktúre hlavne rozsiahlych megapolit-
ných miest, tým je zmierňovací efekt stresových faktorov, 
kvalita života obyvateľstva a biodiverzita mesta v kom-
plexnom spektre ekosystémových služieb vyššia. Pri roz-
siahlom výskume sídelnej zelene na Slovensku v roku 
1979 boli mapované plochy verejnej a vyhradenej zelene 
v 71 mestách Slovenska. Plošný podiel vegetačných prv-
kov uvedených kategórií predstavoval od 15 % do 29 % 
z celkovej plochy intravilánu mesta. Prepočítaný podiel 
činil od 10 do 35 m2 na jedného obyvateľa. Rozptyl hod-
nôt bol teda široký, závislý od historického vývoja mesta, 
prístupov k plánovaciemu procesu a geografickej lokalite 
miest v krajinnom priestore. Koncepcia dlhodobého roz-
voja sídelnej zelene na Slovensku do roku 2000 (Benčať 
a kol., 1979), nadväzujúca na uvedený výskum, definovala 
požadovaný štandard 50 – 75 m2 všetkých kategórií zelene 
v meste na jedného obyvateľa (Supuka, 1993; 2008), čo bolo 
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neskôr prijaté a modifikované aj do už spomenutých štan-
dardov – územných ukazovateľov na Slovensku (Krum-
polcová, ed., 2010).

Z výsledkov Reháčkovej, Pauditšovej (2006) uvedieme 
zastúpenie plôch zelene vo vybraných mestách Európy: 
Kodaň 23 %, Oslo 67 %, Ľubľana 56 %, Helsinki 30 %, Ber-
lín 30 %, Praha 20 %, Petrohrad 32 %, Rím 50 %, Bratislava, 
Kyjev, Gdansk, Záhreb – každé 30 %. 

Pre vybrané mestá Slovenska udávajú autori rôzny stu-
peň vegetačnej pokrývky v rámci širšieho územného zá-
beru (municipality) vrátane rekreačných lesov (Hudeková 
a kol. 2007): Banská Bystrica 56,08 %, Trenčín 42,22 %, Pre-
šov 37,51 %, Žilina 33,25 %, Nitra 16,41 %, Košice 16,15 %, 
Bratislava 11,05 %, Trnava 2,03 %.

Rozhodne najpreukázateľnejšie výsledky poskytujú 
hodnotenia ortofotomáp s použitím nástrojov GIS, keď 
napr. vo Varšave identifikovali spolu 25 % plôch zelene, 
z nich 15 % bolo rekreačných lesov a fragmentov lesa 
a 10 % kultúrnej parkovej zelene. Obytné sídliská bloko-
vých domov majú 30 – 50 % pokryv medziblokovej zelene, 
čo bolo zistené pri hodnotení osemnástich sídlisk muni-
cipality Varšava (Szulczewska et al., 2014; Kuchcik et al., 
2016). Významnosť podielu zelene na územnej ploche 
mesta dokumentuje aj skutočnosť, že mesto Hangshou 
v Číne – mesto svetového kultúrneho dedičstva UNESCO 
– získalo titul zelené mesto s pokrývkou plôch zelene nad 
60 %. Širší rozptyl publikovaných údajov o podiele vege-
tačných prvkov na území rôznych miest je výsledkom tak 
urbanistickej štruktúry a veľkosti mesta, jeho kontaktného 
krajinného zázemia, ale aj metódy výskumu. 

V podmienkach Slovenska s vyústením výsledkov aj 
do uvádzaných štandardov (Krumpolcová, ed., 2010) sa 
uplatňuje nasledovná klasifikácia vegetačných prvkov, 
použiteľných aj v rámci konceptu zelenej infraštruktúry 
(Supuka, 2008):
a) podľa pôvodu, resp. stupňa antropogénnej premeny:

• prirodzené (sčasti prírodné a zmenené fragmenty 
pôvodných biotopov):
 ₋ pôvodné a pozmenené zvyšky nížinných 

podhorských a lužných lesov;
 ₋ brehové porasty vodných plôch a tokov;
 ₋ krovinové a krovinovo-stromové porasty na 

svahoch, plytkých a skeletnatých plochách 
a pod.;

 ₋ porasty drevín a bylín na vlhkých a močiar-
nych lokalitách;

• synantropné – antropické, sukcesné a invázne spo-
ločenstvá drevín a bylín, prirodzená a synantrop-
ná vegetácia tvoria štrukturálnu podstatu tzv. pri-
rodzených mestských parkov;

• kultúrne – založené, obhospodarované a udržia-
vané človekom s dominantne kultúrnymi, es-
tetickými, rekreačnými, mestotvornými aj eko-
logicko-stabilizujúcimi funkciami, sú tvorené 
pôvodnými, cudzokrajnými i zmiešanými druh-
mi drevín, tráv, bylín a kvetín, ale aj prvkami vody 

a doplnkami technickej vybavenosti; majú rôznu 
plochu, tvar, priestorovo-kompozičnú štruktúru 
a diferencovaný historicko-vývojový parkotvorný 
sloh;

b) podľa plošno-priestorových znakov (pôdorysný tvar 
a veľkosť):
• parkovo upravená plocha do 0,5 ha (pri domoch, vý-

znamných budovách, parkovo upravené námes-
tia, skvéry, nádvoria a pod.);

• parčík 0,5 – 2,0 ha (pri školských a zdravotných za-
riadeniach, v obytných územiach, pri strediskách 
športu a rekreácie a pod.);

• park nad 2,0 ha (centrálneho, mestského i nadmest-
ského významu);

• parková trieda – bulvár (líniový typ v centre mesta 
so širokou ulicou s kultúrnym a estetickým výz-
namom);

• vegetačný pás (najčastejšie s ochrannou a ekostabi-
lizačnou funkciou pozdĺž cestných a železničných 
komunikácií, na svahoch a brehoch vodných to-
kov a plôch, ochranná vegetácia výrobných závo-
dov);

• stromová aleja (v uliciach miest a obcí);
• skupina stromov, kríkov alebo solitéry (pri domoch, 

umeleckých a religióznych stavbách a dielach 
a pod.);

c) podľa slohovo-architektonických a historicko-kul-
túrnych znakov (historické parky a záhrady):
• pravidelné alebo architektonické záhrady a parky 

(stredoveké kláštorné a hradné záhrady, rene-
sančné, barokové a rokokové záhrady, parterové 
a sentimentálne parky, dendrologické parky a zá-
hrady);

• nepravidelné, voľné krajinárske parky (anglické 
voľné krajinárskej parky, ale aj malé voľné kraji-
nárske čínske a japonské záhrady, novodobé mo-
derné parky, ale aj parkové lesy a lesné parky pri 
mestských sídlach, rekreačných a liečebných stre-
diskách);

• kombinované, slohovo zmiešané parky (pozostá-
vajú z pravidelnej parkovej úpravy v kontaktnej 
zóne reprezentačnej budovy a sčasti nepravidel-
nej, voľnej krajinárskej úpravy, tvoriacej ostatnú 
časť parku; do tejto kategórie možno zaradiť aj 
niektoré arboréta a botanické záhrady s vedec-
kým i verejným využívaním);

d) podľa polohy v sídle:
• prímestské;
• centrálne; 
• obytné súbory alebo priemyselno-sídelné areály;
• parkovo upravená plocha pri budove (škola, 

zdravotnícke zariadenia, radnica, vládne budovy 
a pod.);

e) podľa spôsobu využívania a prístupnosti:
• verejné (parky a vegetačné prvky celomestského 

významu);
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• vyhradené (obytných súborov, škôl, obchodných 
centier, zdravotných objektov, vládnych budov 
a pod.);

• špeciálne (botanické záhrady, ZOO, cintoríny 
a pod.);

f) podľa prevažujúcej funkcie, súboru funkcií, resp. eko-
systémových služieb:
• sociálne funkcie (rekreačné, športové, kultúrne, 

historické, liečebné a estetické);
• environmentálne funkcie (klimatické, ochranné, 

hygienické, izolačné);
• ekologické funkcie (krajinnoekologický význam, 

segment, genofondový zdroj, koridor, biocen-
trum, ekostabilizačný element).

V štruktúre mestského a vidieckeho sídla možno de-
tailne mapovať nasledovné kategórie sídelnej vegetácie 
(Supuka, 2008; Krumpolcová, ed., 2010):
a) verejné priestranstvá:

• ústredné a centrálne parky;
• parkovo upravené námestia a triedy;
• pešie zóny a centrálne mestské zóny;
• aleje ulíc, komunikácií a nábreží;

b) obytné územia:
• parky pri bytových (hromadných) domoch;
• medziblokové plochy vegetácie;
• parky v zónach rodinnej zástavby;
• okrasné záhrady pri rodinných domoch (tiež pro-

dukčné a kombinované na pozemkoch);
c) neobývané, resp. prechodne obývané územia:

• hospodársko-rekreačné plochy (záhradkárske ko-
lónie);

• výrobné a priemyselné areály (vegetácia územia 
výrobného areálu, zóna izolačnej vegetácie);

• prímestské rekreačné zóny (lesné parky a parkové 
lesy);

d) občianska vybavenosť:
• verejné a ubytovacie budovy (areály);
• zdravotnícke a liečebné budovy (areály);
• predškolské a školské objekty a areály;
• športové objekty a areály;
• rekreačné a kúpeľné centrá;
• kultúrne a vzdelávacie centrá;
• obchodné a nákupné centrá;

e) špeciálne objekty a plochy:
• cintoríny (urnové háje);
• didaktické záhrady (botanické záhrady, ZOO);
• areály výskumných plôch;
• historické záhrady.
Miera plnenia ekosystémových služieb, resp. miera 

funkčnej účinnosti vegetačných prvkov v území mesta 
závisí od nasledovných kritérií: veľkostnej (plošnej) ka-
tegórie, miery fragmentácie, kontinuity vo vnútri sídla 
a prepojenia do priľahlej krajiny, podielu drevinových 
porastových plôch k plochám trávnatým (resp. otvore-
ným), podielu stromových prvkov a hustoty stromových 
porastov, prítomnosti vertikálnych vegetačných prvkov, 

prítomnosti strešných a terasových záhrad, stupňa údržby 
vegetačných prvkov, dostupnosti pre obyvateľov do 300 m 
(Supuka, 2008; Kuchcik et al. 2016).

*  *  *

Je len logické, že každá kategória prírodných, so-
ciálnych, ale aj architektonicko-urbanistických vied má 
vlastnú metodológiu výskumu a potenciál použiteľnosti 
výstupov v ekonomickej a spoločenskej praxi. Aj výskum 
prvkov zelenej infraštruktúry a ich hodnotenie bude vždy 
mať diferencovaný prístup a získané poznatky. Rozhodu-
júca bude vždy kritická analýza, vedecká argumentácia, 
prezentácia poznatkov a návrhy na využitie v záujme mul-
tifunkčnej kvality mestských sídiel a krajiny cestou uplat-
nenia teórie zelenej infraštruktúry.

Príspevok vznikol vďaka podpore Vedeckej grantovej agentú-
ry MŠVVaŠ SR a SAV na výskumný projekt č. 1/0044/17 a Kul-
túrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR na projekt 
č. 001SPU-4/2017.
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