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 je odborná nezisková nezávislá organizácia zalo�ená v roku 2004,
ako organizácia typu thinktank, prepájajúca výskum a prax v oblasti inovatívneho rozvoja regiónov, miest
a obcí. Svoje aktivity má nielen na Slovensku, ale aj na Ukrajine, Maïarsku, Rumunsku, Èeskej republike,
Srbsku a Bulharsku.

KRI je
na  Slovensku.  Tejto  téme  sa  venuje  u�  takmer  7  rokov  v  spolupráci  s  interdisciplinárnym  tímom
�pièkových slovenských, ale aj zahranièných odborníkov. Je autorom nieko¾kých exkluzívnych publikácií:
Klimatická zmena � výzva pre lokálny rozvoj na Slovensku; Adaptácia na zmenu klímy � naliehavá úloha
miest; Adaptácia na zmenu klímy � Bro�úra pre  tých, ktorí  chcú viac o  tom vedie� a aj aktívne kona�;
Adaptácia  na  zmenu  klímy  v  Trnave  �  vec  verejná.  KRI  je  súèasne  jedným  zo  spoluautorov  Stratégie
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

V  rámci KRI  bola  pripravená  séria  odborných  èlánkov  do  rôznych  odborných médií. Odborníci  z KRI
aktívne participovali na celosvetových fórach ako sú napr. Resilient Cities, The Annual Global Forum on
Urban Resilience and Adaptation.

Pod  odborným  vedením  KRI  boli  realizované   v  mestách  ako  sú  napr.
Trnava, Ke�marok, Mestská èas� Ko�ice � Západ a Spi�ská Nová Ves, Miskolc. V súèasnosti Karpatský
rozvojový  in�titút  pracuje  na  metodike  adaptívneho  plánovania  a  pripravuje  balík  klimatických
adaptaèných slu�ieb na podporu adaptaèného procesu v mestách a obciach.
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Na jednej strane, klimatická zmena (prejavujúca sa
nárastom  priemerných  teplôt,  zvý�enou  frek
venciou a intenzitou veterných smr�tí, záplav, súch
èi  vån  horúèav,  resp.  extrémnymi  zmenami
v charaktere poèasia) je výsledkom neudr�ate¾ných
spôsobov  rozvoja,  a  na  strane  druhej  vplyvy
klimatickej  zmeny  ve¾mi  èasto  s�a�ujú  lokálny
rozvoj v mestách a obciach. Tieto sú obzvlá�� citlivé
na  dôsledky  zmeny  klímy,  a  to  hlavne  tým,  �e  sú
�imobilné�  (infra�truktúra  ako  sú  cesty, mosty,  a
historický  ráz  miesta  èi  zviazanos�  obyvate¾ov
s  miestom  sú  kritické  atribúty  mesta),  a  naviac
existujúce komunikaèné, dopravné, zásobovacie èi
sociálne  systémy  sú  navzájom  prepojené  a
vyskytujú sa na pomerne malom priestore s vy��ou
hustotou  obyvate¾stva.  Akéko¾vek  naru�enie
jedného  èi  viac  prvkov  tohto  komplexu  má
nevyhnutne  vplyv  na  fungovanie  aj  ïal�ích
systémov.  Mestá  a  obce  sú  kriticky  závislé  na
zásobovaní  surovinami  (napr.  potraviny,  voda,
plyn, elektrina èi palivá) a preru�enie ich dodávok
vplyvom  extrémov  poèasia  má  èasto  zásadné
dôsledky  pre  kvalitu  �ivota  obyvate¾ov  èi  podni
kanie v mestách a obciach.

Existujú dva principiálne prístupy k zmieròovaniu
zmeny klímy, medzi ktorými sú významné rozdiely,
ale s ktorými je potrebné sa v zásade zaobera�:

● Mitigácia  � snaha  zabráni�  prehlbovaniu
zmeny  klímy,  spôsobenej  antropogénnou
(¾udskou)  èinnos�ou,  a  to  hlavne
zni�ovaním produkcie emisií skleníkových
plynov,  ako  aj  zvy�ovaním  kapacity  ich
pohlcovania  (hlavne  zelenou  infra�truk
túrou).

● Adaptácia  �  prispôsobovanie  sa    prírod
ných alebo ¾udských systémov v reakcii na
aktuálne  alebo  oèakávané  klimatické
udalosti alebo ich vplyvy, aby sa zmiernili
�kody  nimi  spôsobené  alebo  vyu�ili
prípadné príle�itosti.

Zviazanos�  procesu  adaptácie  a  mitigácie    je  na
jednej  strane  demon�trovaná  tým,  �e  aj  keby  sa
pou�ili  tie  najtvrd�ie mitigaèné  opatrenia,  nevyh
neme sa ïal�ím budúcim nepriaznivým dopadom
klimatickej  zmeny.  Ale  na  druhej  strane  nie  je
mo�né sa plne a donekoneèna adaptova� na dopady
zmeny klímy. Teda príspevok k  zni�ovaniu  emisií
skleníkových  plynov,  èi  ich  pohlcovaniu  na  v�et
kých úrovniach, je ve¾mi dôle�itý.

Adaptácia  (prispôsobenie  sa)  na  zmenu  klímy,
ktorá  je  predmetom  tejto  publikácie,  je  jednou
z najvýznamnej�ích aktuálnych výziev pre celý svet,
Bratislavský  samosprávny  kraj  nevynímajúc.
Publikácia  �Katalóg  adaptaèných  opatrení  miest
a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy�
(ïalej len Katalóg),  ktorú dr�íte v rukách, vznikla
na  základe  uvedomenia  si  nevyhnutnej  potreby
rie�enia  tejto  témy  na  regionálnej  ako  aj  lokálnej
úrovni, prièom BSK má ambíciu by� lídrom v tejto
oblasti  na  Slovensku.  Forma  dokumentu  bola
zvolená  po  konzultáciách  so  zástupcami  miest  a
obcí v regióne, ktorí poci�ovali absenciu informácií
o  vhodných  adaptaèných  opatreniach  reagujúcich
na  negatívne  dôsledky  zmeny  klímy  v  intraviláne
obcí s dôrazom na urbanizované prostredie.

Publikácia  je  písaná  komplexnej�ie, aby  priniesla
èitate¾om  �ir�í  poh¾ad  na  túto  tematiku. Okrem
rozpracovania adaptaèných opatrení,  informuje aj
o  procese  vzniku  súèasnej  zmeny  klímy,  o
súèasných a oèakávaných vplyvoch zmeny klímy na
územie  BSK,  o  relevantnej  legislatíve  a  stra
tegických dokumentoch týkajúcich sa adaptácie na
zmenu  klímy,  o  procese  prípravy  adaptaènej
stratégie  pre  obce  a  mestá,  ako  podkladu  pre
realizáciu  adaptaèných  opatrení,  uvádza  príklady
dobrej  praxe  zo  Slovenska  a  zahranièia,  ako  aj
niektoré  súèasné  známe  mo�nosti  financovania
adaptaèných procesov.

Katalóg je  hlavne  urèený  pre  výkonných
reprezentantov  miestnej  samosprávy  a  lokálnej
�tátnej  správy.  Vyu�i�  ho  mô�e  aj  verejnos�,
podnikate¾ská  sféra  a  ïal�ie  subjekty  �ijúce,  èi
majúce aktivity na území miest a obcí. Informácie,
v  òom  uvedené,  nemajú  a  ani  nemô�u  ma�
vyèerpávajúci  charakter.  Ka�dú  tému  uvedenú
v  Katalógu  je  mo�né  rozpracova�  podrobnej�ie
a  s  väè�ími  detailmi,  ale  bolo  by  to  na  úkor
èitate¾nosti  a porozumenia  tých,  ktorí  sú hlavnou
cie¾ovou  skupinou.  Táto  príruèka  má  slú�i�  ako
urèitý

.  Predpokladá  sa,  �e  tí  ktorí  budú  realizova�
adaptaèný  proces  èi  adaptaèné  opatrenia,  sa
v  prípade  potreby  obrátia  buï  na  �pecializované
odborné zdroje èi odborníkov.

Projektovaný nárast  teplôt  bude ma� dôsledky na
�ivú  i  ne�ivú  prírodu.  Rastlinstvo  bude  ma�  v
priemere  teplej�ie  vegetaèné  obdobie,  jeho
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 |priemerne  skor�í  nástup  a  tie�  neskor�í  koniec.

Územie  bude  vhodnej�ie  na  pestovanie
teplomilnej�ích  plodín,  no  s  rizikom  ve¾kej
premenlivosti  úrod  a  zranite¾nosti  na  mráz  na
zaèiatku a konci vegetaèného obdobia, teda na jar
a  jeseò.  Teplej�ie  podmienky  budú  podporova�
migráciu nových rastlinných a �ivoèí�nych druhov,
ale  aj  chorôb  a  �kodcov,  ktoré  budú  nepriamo
ovplyvnené  globalizáciou  obchodu.  Ïal�ie  vplyvy
budú na hygienu vodných nádr�í a potravín. Vlny
horúèav  budú  ma�  dopad  najmä  na  zranite¾né
skupiny  obyvate¾stva.  Dôsledkom  zvý�enia  prie
merných  teplôt  sa  síce  zní�i  energia  potrebná  na
vykurovanie  v  zime,  ale  zvý�ia  sa  náklady  na
prevádzku klimatizácií. Vysoké teploty mô�u vies�
k  poruchám  ko¾ajových  tratí,  po�kodeniu
asfaltových povrchov a pod.

Zmeny  v  re�ime  zrá�ok  sa  prejavia  vo  výskyte
povodní,  ale  aj  v  erózii  pôdy,  èo  prispieva
k  mo�nosti  transportu  pôdy  do  intravilánov  obcí
a  miest,  kde  mô�e  prís�  k  zneèisteniu  plôch,
pivnièných  priestorov  a  k  znefunkèneniu  kana
lizaèných systémov a zaná�aniu vodných nádr�í.

Zmenený  re�im  snehovej  pokrývky  znamená
rýchlej�í  odtok  zimných  zrá�ok  z  topiacej  sa
snehovej  pokrývky  z  územia,  a  tým  vy��ie  riziko
sucha  v  jarnom období. K  pozitívnym dôsledkom
patria ni��ie náklady pri zimnej údr�be ciest.

Pri  zvý�enom  výskyte  a  trvaní  sucha  sa  bude
zvy�ova� nedostatok vody vo vrchnej  vrstve pôdy,
èi�e  nastane  ïal�ie  vysu�ovanie  pôdy,  zvý�ená
potreba  závlahových  vôd,  nielen  na  po¾nohos
podárske  plodiny,  ale  aj  mestskú  zeleò.  Podobne
nastane  aj  veterná  erózia  povrchu  pôdy,  ktorá  je
reálna  pri  celkove  vy��ej  prirodzenej  veternosti
územia.  Dôsledkom  sucha  mô�u  by�  i  vy��ie
maximá teploty vzduchu v druhej polovici leta, keï
je  krajina  such�ia. Meteorologické  a  pôdne  sucho
budú ma� dôsledky aj na suchu hydrologickom, t. j.
na  výdatnosti  prameòov  a  tie�  v  prietokoch  riek,
najmä koncom leta a zaèiatkom jesene.

Vplyvy  zmeny  klímy  majú  hlavne  lokálny
charakter,  ohrozujú  konkrétne územia  a  dotýkajú
sa a ovplyvòujú �ivot obyvate¾ov konkrétnych obcí
a miest. Vplývajú na a ohrozujú tak prírodné, ako aj
¾udské  systémy  (zdravie,  sídla,  majetok,
infra�truktúru,  dopravu�),  ovplyvòujú  rozvojové
a investièné zámery.

Samospráva miest a obcí má príle�itos� adaptova�
sa, a tak zmieròova� dopady zmeny klímy na svojich
obyvate¾ov,  svoje  územie  a  prostredie.  Jedným
z  dôle�itých  predpokladov mo�nosti  a  schopnosti
adaptovania sa na vplyvy zmeny klímy je zostavenie
Plánu pre adaptáciu na dopady zmeny klímy, aby
proces  adaptácie  na  zmenu  klímy  nebol

fragmentovitý  a  jednorazový,    ale  systematický,
realistický  a  komplexný.    Tento  umo�ní  samo
správe  a  celej  komunite  cielene  reagova�  na
oèakávané  dopady  zmeny  klímy  na  ich  územie,
reagova�  na  vznikajúce  riziká  ako  aj  prípadne
vyu�íva� príle�itosti, ktoré zmena klímy priná�a.

Samospráva  miest  a  obcí  má  okrem
legislatívy/zákonov  platných  na  území  celej
republiky, ktoré na miestnej úrovni usmeròujú jej
úlohy a  rozvojové  èinnosti,  aj  iné/ïal�ie nástroje,
ktoré  z  platnej  legislatívy    vyplývajú,  a  ktoré  má
samospráva  k  dispozícii  na  presadzovanie  ich
adaptaèných  cie¾ov  a  opatrení.  Takými  sú  najmä
nástroje  plánovacie,  regulaèné,  rozhodovacie
a finanèné.

Vzh¾adom  k  tomu,  �e  existuje  ve¾ké  mno�stvo
adaptaèných opatrení pre sídelné prostredia, a nie
je  ich  mo�né  v�etky  zahrnú�  do  tejto  publikácie,
výber popísaných adaptaèných opatrení v sídelnom
prostredí vychádza z nasledujúcich kritérií:

a. opatrenia  sa  budú  realizova�  prioritne
v intraviláne mesta,

b. náklady  na  opatrenia  sú  zvládnute¾né  do
znaènej  miery  z  interných  èi  externých
zdrojov obce/mesta,

c. opatrenia  sú  mana�érsky  a  technicky
zvládnute¾né  preva�ujúco  na  úrovni
obce/mesta.

Opatrenia  sú  zoskupené  pod¾a  hlavných  vplyvov
zmeny klímy na Slovensku:

● èastej�í výskyt vån horúèav,
● zvý�enie priemerných teplôt,
● èastej�í výskyt sucha,
● zvý�enie  èastosti  výskytu  intenzívnych
zrá�ok,

● èastej�í výskyt silných vetrov a víchric.

Jednotlivé opatrenia pre ka�dý vplyv zmeny klímy
sú  rozdelené  na  opatrenia  realizovate¾né  na
budovách  a  na  opatrenia  realizovate¾né  na
verejných priestranstvách.

Samotný  popis  ka�dého  opatrenia  zahàòa
v�eobecnú  charakteristiku  opatrenia,  jeho
úèinnos�,  rámcovo  stanovené  náklady  na  jeho
realizáciu  a  opis  neklimatických  prínosov  opa
trenia. Keï�e sa jedná o publikáciu, ktorá je hlavne
urèená  voleným  a  výkonným  pracovníkom
obecných  a  mestských  samospráv  a  ïal�ím
k¾úèovým  rozvojovým  aktérom  v  území,    a  nie  je
urèená sektorovým �pecialistom, detailnos� popisu
bola  zvolená  tak,  aby  zástupcovia  samospráv  boli
jednak  schopní  sa  orientova�  v  adaptaèných
opatreniach,  aby  im  to  pomohlo  pri  výbere
adaptaèného opatrenia, aby vedeli zostavi� zadanie
pre  realizáciu  adaptaèného  opatrenia  a  vies�
kvalifikovanú  diskusiu  s  realizátormi  opatrení
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a  tie�,  aby  im  to  bolo  nápomocné  pri  získavaní
zdrojov  na  realizáciu  vybraného  adaptaèného
opatrenia.

Na  realizáciu  konkrétnych  adaptaèných  opatrení
na  úrovni  obcí  (v  súlade  s  vypracovaným
adaptaèným  plánom  na  miestnej  úrovni)  mô�u
obce  popri  vlastných  finanèných  zdrojoch  (èi  u�
okam�itých  alebo  vo  forme  úverov)  vyu�i�  aj
doplnkové,  externé  nenávratné  zdroje  financo
vania.  Jedná  sa  tak  o  národné  zdroje  pre
financovanie,  ako  aj  nadnárodné  finanèné
programy.  Práve  tieto  zdroje  sú  z  h¾adiska
charakteru  nenávratného  finanèného  príspevku,
ako  aj  vý�ky  potrebného  vlastného  spolufinan
covania,  pre  obce  ve¾mi  zaujímavým  a  èasto
vyh¾adávaným finanèným nástrojom na prefinan
covanie plánovaných aktivít.

Výnimkou  v  tomto  smere  nie  sú  ani  plánované
aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Práve
naopak  �  vysoká  priorita  témy  adaptácie  na
európskej úrovni, ktorá sa prená�a aj na národnú
úroveò,  sa  odzrkad¾uje  aj  v  nastavení  samotných
finanèných  programov.  To  dáva  predpoklad  pre
pomerne  zaujímavú  �kálu  finanèných  mo�ností
v tejto oblasti.
Stále  viac  pozornosti  sa  v  súèasnosti  dostáva  aj
finanèným  nástrojom,  ktoré  v  tejto  oblasti

vytvárajú  samotné  regionálne  a  miestne  samo
správy.  Jedná  sa  o  dotácie  (napr.  v  rámci
Bratislavského  samosprávneho  kraja  poskytované
v súlade s VZN o dotáciách � podpora adaptaèných
a zelených opatrení v rámci rozvoja vidieka � viac
k  týmto  dotáciám  v podkapitole  8.1.3)  alebo
mo�nosti financovania aktivít so zapojením �irokej
verejnosti  v  rámci  tvorby  participatívneho
rozpoètu,  ktoré  sú  èoraz  èastej�ie  zamerané  aj  na
podporu adaptaèných opatrení (napr. rozpoèet MÈ
Bratislava � Nové Mesto a Mesta Bratislava).

Táto  èas�  Katalógu  priná�a  preh¾ad  a  struènú
charakteristiku  doplnkových,  externých
nenávratných národných a nadnárodných zdrojov
vyu�ite¾ných  pre  financovanie  adaptaèných
opatrení.  Keï�e  sa  v�ak  jedná  o  pomerne  ��ivú�
oblas�  (èasto  sú  potrebné  detaily  predmetom  a�
konkrétnej  výzvy;  resp.  nie  v�etky  výzvy  na
predkladanie �iadostí o spolufinancovanie rovnako
pokrývajú v�etky priority/ciele/oprávnené aktivity;
alebo  v  súèasnosti  nie  sú  e�te  jasné  detaily
nastavenia  niektorých  finanèných  programov;
prípadne  èas�  uvádzaných  zdrojov  vychádza  zo
�pecifikácií  platných  len  pre  najbli��ie  obdobie  a
pod.),  je  potrebné  pri  zva�ovaní  tohoktorého
konkrétneho  zdroja  vychádza�  z  overených,
najaktuálnej�ích  dostupných  informácií.  Pre
úplnos�  sú  uvádzané  aj  východiskové  internetové
informaèné  zdroje,  kde  je  mo�né  získa�  v�etky
potrebné dodatoèné informácie.



7

O
B
SA
H
 |

3.1 Klimatická charakteristika BSK...............................................................................................................12
3.2 Doteraj�ie pozorované zmeny klimatických prvkov (v rôznych subregiónoch BSK).............................13
3.3 Expozícia (záplavy, suchá, búrky, horúèavy, nárast priemernej teploty) v rôznych èastiach BSK........14
3.4 Predpokladané zmeny klimatických prvkov v BSK................................................................................15
3.5 Predpokladaný scenár na záplavy, suchá, búrky, horúèavy, nárast priemernej teploty........................16
3.6 Predpokladané dopady/dôsledky vplyvov zmeny klímy na územie BSK..............................................18

4.1 Medzinárodné strategické dokumenty a záväzky...................................................................................19
4.2 Národné strategické dokumenty............................................................................................................22
4.3 Národná legislatíva.................................................................................................................................23

5.1 Adaptaèný plán na vplyvy zmeny klímy..................................................................................................31
5.2 Nástroje miestnych samospráv na presadzovanie Adaptaèného plánu.................................................36

6.1 Vplyv zmeny klímy: Èastej�í výskyt (vån) horúèav.................................................................................42
6.2 Vplyv zmeny klímy: Zvý�enie priemerných roèných teplôt...................................................................73
6.3 Vplyv zmeny klímy: Èastej�í výskyt sucha..............................................................................................76
6.4 Vplyv zmeny klímy: Zvý�enie èastosti intenzívnych zrá�ok..................................................................82
6.5 Vplyv zmeny klímy: Èastej�í výskyt silných vetrov a víchric................................................................103

7.1 Dobré príklady rekon�trukcie budov a ich okolia a uplatnenie adaptaèných opatrení........................107
7.2 Dobré príklady rekon�trukcie/tvorby otvorených priestranstiev a aplikácia adaptaèných opatrení...111

8.1 Národné zdroje financovania ................................................................................................................118
8.2 Nadnárodné zdroje financovania..........................................................................................................127

10.1 Globálne dopady klimatickej zmeny ...................................................................................................133
10.2 Klimatická zmena a jej dôsledky na Slovensku..................................................................................140
10.3 Klimatické charakteristiky BSK � tabu¾ková èas�...............................................................................145
10.4 Klimatologické scenáre pre BSK � tabu¾ková èas�.............................................................................146



8

K
A
TA

LÓ
G
A
D
A
PT
A
È
N
ÝC
H
O
PA
TR

E
N
Í
M
IE
ST

A
O
B
C
Í
B
SK

N
A
N
E
PR

IA
ZN

IV
É
D
Ô
SL
E
D
K
Y
ZM

E
N
Y
K
LÍ
M
Y 
|

Príèiny, preèo je potrebné sa adaptova�/prispôsobi�
sa  vplyvom  zmeny  klímy,  sú  pomerne  jasné:

.
U�  dnes  extrémy  poèasia  ako  sú  suchá,  ve¾mi
intenzívne  da�de  vyús�ujúce  do  záplav,  vlny
horúèav èi intenzívna búrková èinnos� robia ve¾ké
problémy jednotlivcom, verejnej správe, biznisu èi
prírodným  systémom.  Pri  absentujúcej  adaptácii
tieto  problémy  budú  narasta�,  preto�e  s  vysokou
pravdepodobnos�ou  budú  narasta�  negatívne
prejavy zmeny klímy. Tento fakt je spôsobený tým,
�e  aj  v  prípade  výraznej  redukcie  výskytu  emisií
skleníkových  plynov,  bude  sa  klíma  meni�  kvôli
dlhej  �ivotnosti  u�  doteraz  vyprodukovaných
k¾úèových  skleníkových  plynov.  Jednoducho
povedané adaptácia na zmenu klímy a jej dôsledky
je  pre  spravovanie  území  �novou  nevyhnutnou
skutoènos�ou�.

. Klimatická
variabilita  a  zmena  sú  v  podstate  globálny
fenomén, av�ak  jej  vplyvy  (záplavy,  suchá, erózia,
zosuvy,  vlny  horúèav,  veterné  smr�te,  ve¾ké
rozdiely v teplotách v krátkych èasových periódach
a  pod.)  sú  poci�ované  hlavne  na  lokálnej  úrovni.
Táto pozícia v prednej línii vytvára pre mestá a obce
potrebu intenzívneho adaptaèného procesu.

  Dnes  vybrané
alternatívy  budú  formova�  zajtraj�iu  zvý�enú  èi
zní�enú zranite¾nos� na vplyvy zmeny klímy. Týka
sa  to  tak  plánovania  rozvoja  územia,  dizajnu
a  umiestnenia  infra�truktúry,  procesu  zmieròo
vania  rizík,  rozpoètovania,  vyu�ívania  zdrojov
a  pod.  Hodnotenie  záva�nosti  ohrození  vyplýva
júcich zo zmeny klímy pre danú lokalitu a adaptácia
v oblastiach, kde je potrebné zvý�i� odolnos� na jej
vplyvy,  je  k¾úèom  k  mana�ovaniu  súèasných
a budúcich rizík (a príle�itostí).

Kým niektoré adaptaèné opatrenia sú úèinné hneï
po  ich  dokonèení  (napr.  protizáplavové  bariéry,
vodné  nádr�e�),

  (napr.  zmena  plánovania
a rozhodovania, nové predpisy a regulácie, zmena
v myslení, vyu�itie novej zelenej infra�truktúry�).

.  Naviac,  pri
proaktívnom  správaní  sa,  výber  z  adaptaèných
mo�ností  mô�e  by�  väè�í,  ak  je  viac  èasu  na  ich
analýzu  a  prípadné  synergické  efekty.  Téma
potreby  adaptácie  na  lokálnej  úrovni  z  h¾adiska
ekonomického, sociálneho èi environmentálneho je
ve¾mi  �iroká  a  tu  sú  naznaèené  len  niektoré
argumenty a viac sa dá doèíta� v �pecializovaných
publikáciách.

Adaptácia  (prispôsobenie  sa)  na  zmenu  klímy  je
jednou  z  najvýznamnej�ích  aktuálnych  výziev  pre
celý  svet,  Bratislavský  samosprávny  kraj  nevyní
majúc.

,  ktorú dr�íte v rukách,
vznikla  na  základe  uvedomenia  si  nevyhnutnej
potreby  rie�enia  tejto  témy  na  regionálnej  ako  aj
lokálnej úrovni, prièom BSK má ambíciu by� lídrom
v  tejto  oblasti  na  Slovensku.  Forma  dokumentu
bola zvolená po konzultáciách so zástupcami miest
a  obcí  v  regióne,  ktorí  poci�ovali  absenciu
informácií

Publikácia  je  písaná  komplexnej�ie, aby  priniesla
èitate¾om  �ir�í  poh¾ad  na  túto  tematiku. Okrem
rozpracovania adaptaèných opatrení,  informuje aj
o  procese  vzniku  súèasnej  zmeny  klímy;  o
súèasných a oèakávaných vplyvoch zmeny klímy na
územie  BSK;  o  relevantnej  legislatíve  a  strate
gických  dokumentoch  týkajúcich  sa  adaptácie  na
zmenu  klímy;  o  procese  prípravy  adaptaènej
stratégie  pre  obce  a  mestá,  ako  podkladu  pre
realizáciu  adaptaèných  opatrení;  uvádza  príklady
dobrej  praxe  zo  Slovenska  a  zahranièia,  ako  aj
niektoré  súèasné  známe  mo�nosti  financovania
adaptaèných procesov.

je  hlavne  urèený  pre  výkonných
reprezentantov  miestnej  samosprávy  a  lokálnej
�tátnej  správy.  Vyu�i�  ho  mô�e  aj  verejnos�,
podnikate¾ská  sféra  a  ïal�ie  subjekty  �ijúce,  èi
majúce aktivity na území miest a obcí. Informácie,
v  òom  uvedené,  nemajú  a  ani  nemô�u  ma�
vyèerpávajúci  charakter.  Ka�dú  tému  uvedenú
v  Katalógu  je  mo�né  rozpracova�  podrobnej�ie
a  s  väè�ími  detailmi,  ale  bolo  by  to  na  úkor
èitate¾nosti  a porozumenia  tých,  ktorí  sú hlavnou
cie¾ovou  skupinou.  Táto  príruèka  má  slú�i�  ako
urèitý

. Predpokladá sa, �e tí ktorí budú realizova�
adaptaèný  proces  èi  adaptaèné  opatrenia,  sa
v  prípade  potreby,  obrátia  buï  na  �pecializované
odborné zdroje èi odborníkov.
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Globálna klíma  je výsledkom pôsobenia viacerých
faktorov,  napríklad  slneèného  �iarenia,  pozície
Zeme  voèi  Slnku,  morských  prúdov,  biosféry,
koncentrácie  skleníkových  plynov  v  atmosfére  a
ïal�ích.  Zmena  jedného  faktora  sa  prejaví  v
zmenách  klimatických  podmienok  Zeme.  V
súèasnosti  jeden  z  týchto  faktorov,  skleníkový
efekt,  zosilòuje  ¾udstvo  uvo¾òovaním  skle
níkových plynov.

Planéta  Zem  je  obývate¾ná  aj  vïaka  plynom
v  atmosfére,  ktoré  doká�u  zadr�a�  èas�  slneènej
energie. Poznáme ich pod názvom skleníkové plyny
a  plnia  rovnakú  funkciu  ako  èelné  sklo,  ktoré
zachytí  a  udr�í  teplo  vo  vnútri  vá�ho  auta. Medzi
najznámej�ie skleníkové plyny patria oxid uhlièitý
(CO2),  oxid  dusný  (N2O)  èi metán  (CH4).  Bez  ich
prítomnosti  by  bola  Zem  pre  èloveka  z  dôvodu
enormného chladu neobývate¾ná. Na druhej strane
ich príli�ná koncentrácia v atmosfére destabilizuje
na�u klímu a priná�a vá�ne dôsledky.

Zdroj: KRI

V¾avo  sa  nachádza  prirodzená  existencia
skleníkových  plynov  a  jej  efekt;  vpravo  zvý�ené
mno�stvo  skleníkových  plynov  z  ¾udských  aktivít
a ich efekt.

Od  zaèiatku  priemyselnej  revolúcie  v  polovici  18.
storoèia  zaèalo  ¾udstvo  produkova�  zvý�ené
mno�stvo skleníkových plynov. Medzi príèiny patrí
spa¾ovanie  fosílnych  palív  hlavne  v  energetike  a
doprave,  odlesòovanie,  nadmerný  chov  dobytka,
ktorý  produkuje  metán,  pou�ívanie  umelých
hnojív,  vyu�ívanie  zemného  plynu  èi  vznikajúce
skládky  odpadov.  Vedci  zistili,  �e  koncentrácia
skleníkových  plynov  v  atmosfére  je  v  súèasnosti

väè�ia ako bola po tisícky rokov v minulosti. Podiel
oxidu uhlièitého, oxid dusného a metánu narástol
pribli�ne o 40 %, 20 %, resp. 150 % oproti obdobiu
pred  priemyselnou  revolúciou.  Atmosférická
koncentrácia najdôle�itej�ieho skleníkového plynu
produkovaného  ¾udskou  èinnos�ou,  CO2,
v súèasnosti vysoko presahuje prirodzenú hladinu.
V  roku  2010  dosiahla  úroveò  CO2 388  ppm
(jednotka, ktorou sa meria objem CO2 v atmosfére),
èo  je  najviac  za  minimálne  posledných  650  000
rokov.

Výsledkom  je  výrazná  zmena  klímy,  ktorej
najznámej�ím  prejavom  je

Najnov�ia,  piata  správa  Medzivládneho  panelu
o  zmene  klímy  z  roku  2014  opä�  kon�tatuje,  �e

  Od  roku  1950  je
najväè�ie  otep¾ovanie  pozorované  v  noci  a  je
výraznej�ie v zime a na jar ako v lete. V prípade, ak
by hlavnou príèinou bol prirodzený faktor � slnko,
otep¾ovanie by sa prejavovalo viac cez deò a v lete.
V  prípade,  ak  by  slnko  bolo  hlavnou  príèinou
súèasného otep¾ovania,  zvy�ovala by  sa  aj  teplota
stratosféry (druhej vrstvy atmosféry), av�ak teplota
tejto vrstvy atmosféry sa naopak zni�uje. Zvy�uje sa
len teplota  troposféry (najni��ej, prízemnej vrstvy
atmosféry), kvôli vy��ej koncentrácii skleníkových
plynov,  ktoré  teplo  odrá�ajúce  sa  od  zemského
povrchu vo zvý�enej miere zadr�iavajú.

.  Scenáre    klimatickej  zmeny  (oèa
kávané  zmeny klímy) pre Slovensko do konca 21.
storoèia  poukazujú  na  to,  �e  priemery  teploty
vzduchu  na  Slovensku  by  sa  mali  postupne
zvy�ova�  o  2  a�  4  °C  v  porovnaní  s  priemermi
obdobia 1951�1980, prièom sa zachová doteraj�ia
medziroèná a medzisezónna èasová premenlivos�.
Trochu  rýchlej�ie by mali  rás� denné minimá ako
denné maximá teploty vzduchu, èo spôsobí pokles
priemernej  dennej  amplitúdy  teploty  vzduchu.
Roèné úhrny zrá�ok by sa nemali podstatne meni�,
skôr  sa  predpokladá mierny  nárast  (okolo  10 %),
predov�etkým na  severe Slovenska. Väè�ie  zmeny
by mali nasta� v roènom chode a èasovom re�ime
zrá�ok.  V  lete  sa  v�eobecne  oèakáva  slabý  pokles
úhrnov zrá�ok  (predov�etkým na  juhu Slovenska)
a v zvy�nej èasti roka slabý a� mierny rast úhrnov
zrá�ok  (predov�etkým  v  zime  a  na  severe
Slovenska). V teplej èasti roka sa oèakáva zvý�enie
premenlivosti  úhrnov  zrá�ok,  zrejme  sa  predå�ia
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a èastej�ie vyskytnú málozrá�kové (suché) obdobia
na  strane  jednej,  a  budú  zrá�kovo  výdatnej�ie
krátke  da�divé  obdobia  na  strane  druhej.
Vzh¾adom na zosilnenie búrok v teplej èasti roka sa
oèakáva  èastej�í  výskyt  silného  vetra,  víchric
a tornád v súvislosti s búrkami (doteraz sa na celom
Slovensku  vyskytovalo  v  priemere  asi  1  tornádo
kategórie F1 alebo F2 za rok). Preto�e sa ale zvý�i
teplota  vzduchu,  tak  sa  musí  pri  nezmenenej
relatívnej vlhkosti vzduchu zvý�i� tlak vodnej pary
a  aj  sýtostný  doplnok  (asi  o  6  %  na  ka�dý  1  °C
oteplenia).  To  zapríèiní  rast  potenciálnej  evapo
transpirácie (výpar z pôdy pokrytej vegetáciou) vo
vegetaènom  období  roka  tie�  asi  o  6  %  na  1  °C
oteplenia.  Preto�e  sa  na  juhu  Slovenska  vo
vegetaènom  období  roka  úhrny  zrá�ok  podstatne
nezvý�ia, bude to ma� za následok pokles vlhkosti
pôdy.  Navy�e  èastej�í  výskyt  krátkodobých
intenzívnych zrá�ok nebude dostatoène prispieva�
k dopåòaniu pôdnej vlhkosti, preto�e z intenzívnych
zrá�ok  je  väè�í  odtok.  V  neposlednej  miere  sa
oèakáva  zvý�enie  intenzity  a  èastos�  extrémov
poèasia.

. Na jednej strane, klimatická
zmena  (prejavujúcou  sa  nárastom  priemerných
teplôt, zvý�enou frekvenciou a intenzitou veterných
smr�tí,  záplav,  súch  èi  vån  horúèav,  resp.
extrémnymi  zmenami  v  charaktere  poèasia)  je
výsledkom neudr�ate¾ných spôsobov rozvoja, a na
strane druhej vplyvy klimatickej zmeny ve¾mi èasto
s�a�ujú lokálny rozvoj v mestách a obciach.

Tieto sú obzvlá�� citlivé na dôsledky zmeny klímy,
a  to hlavne tým, �e sú   �imobilné� (infra�truktúra
ako sú cesty, mosty, cesty a historický ráz miesta èi
zviazanos�  obyvate¾ov  s  miestom  sú  kritické
atribúty mesta), a naviac existujúce komunikaèné,
dopravné,  zásobovacie  èi  sociálne  systémy  sú
navzájom  prepojené  a  vyskytujú  sa  na  pomerne
malom  priestore  s  vy��ou  hustotou  obyvate¾stva.
Akéko¾vek naru�enie jedného èi viac prvkov tohto
komplexu má nevyhnutne  vplyv na  fungovanie  aj
ïal�ích systémov. Mestá a obce sú kriticky závislé
na zásobovaní surovinami  (napr. potraviny, voda,
plyn,  elektrina  èi  palivá)  a  preru�enie  dodávok
vplyvom  extrémov  poèasia  má  èasto  zásadné
dôsledky  pre  kvalitu  �ivota  obyvate¾ov  èi
podnikanie v mestách a obciach.

Existujú dva principiálne prístupy k zmieròovaniu
zmeny klímy, medzi ktorými sú významné rozdiely,
ale s ktorými je potrebné sa v zásade zaobera�:

● Mitigácia �  snaha  zabráni�  prehlbovaniu
zmeny  klímy,  spôsobenej  antropogénnou
(¾udskou)  èinnos�ou,  a  to  hlavne
zni�ovaním produkcie emisií skleníkových
plynov,  ako  aj  zvy�ovaním  kapacity  ich
pohlcovania  (hlavne  zelenou  infra�truk
túrou). Medzi  hlavné  zdroje  skleníkových
plynov z ¾udskej èinnosti patrí spa¾ovanie

fosílnych  palív  (uhlie,  ropa  a  plyn)  pri
výrobe  elektrickej  energie,  preprave,  v
priemysle a v domácnostiach (oxid uhlièitý
�  CO2),  po¾nohospodárstvo  (metán  �
CH4),  zmeny  v  pou�ívaní  pôdy,  ako  je
odlesòovanie  (CO2),  ale  tie�  skládky
odpadu  (CH4). Mitigácia  je  v  prvom  rade
globálna  zále�itos�  vy�adujúca  si  výrazné
zmeny  správania  sa  krajín  produkujúcich
najviac  skleníkových plynov, ale má svoje
významné  miesto  aj  na  lokálnej  úrovni
(energetická  efektívnos�,  spôsoby
vykurovania, výsadba a udr�ovanie zelene
a pod.)

● Adaptácia  �  prispôsobovanie  sa    prírod
ných alebo ¾udských systémov v reakcii na
aktuálne  alebo  oèakávané  klimatické
udalosti alebo ich vplyvy, aby sa zmiernili
�kody  nimi  spôsobené  alebo  vyu�ili
prípadné  príle�itosti.  Rôzne  typy  prispô
sobenia mô�u by� delené na preventívnu a
reaktívnu  adaptáciu,  súkromnú  a  verejnú
adaptáciu,  èi  na  autonómne  a  plánované
prispôsobenie.

Zviazanos�  procesu  adaptácie  a  mitigácie    je  na
jednej  strane  demon�trovaná  tým,  �e  aj  keby  sa
pou�ili  tie  najtvrd�ie  mitigaèné  opatrenia,
nevyhneme  sa  ïal�ím  budúcim  nepriaznivým
dopadom klimatickej zmeny. Ale na druhej strane,
nie je mo�né sa plne a donekoneèna adaptova� na
dopady zmeny klímy. Teda príspevok k zni�ovaniu
emisií  skleníkových  plynov  èi  ich  pohlcovaniu  na
v�etkých úrovniach je ve¾mi dôle�itý.

,  ktorá je predmetom tejto publikácie,
reaguje na konkrétne  lokálne vplyvy zmeny klímy
a  adaptaèné  aktivity  sú  zamerané  na  �pecifické
potreby  postihnutého  územia.  Samotný  proces
adaptácie  spoèíva  hlavne  v  zní�ení zranite¾nosti
územia, resp. zvý�ení jeho odolnosti voèi vplyvom
zmeny klímy.

Zranite¾nos� je  definovaná  ako miera,  do  akej  je
daný  systém  (¾udský,  prírodný  èi  èlovekom
vybudovaný) schopný zvládnu� nepriaznivé efekty
zmeny  klímy  (èi  u�  klimatickej  variability
alebo  extrémov  poèasia).  Zranite¾nos�  závisí  od
charakteru, rozsahu a miery klimatickej variability,
ktorej  je  systém,  resp.  jeho  prvky  vystavený
(expozícia); jeho citlivosti na danú expozíciu (ak by
bol postihnutý danou expozíciou) a jeho adaptívnej
kapacity  (schopnosti  pru�ne  reagova�  na  danú
klimatickú  udalos�,  ak  sa  vyskytne).  Inak  je  to
mo�né vyjadri� tak, �e èím je viac vystavený systém
(¾udia,  príroda,  infra�truktúra)  danému  vplyvu
zmeny  klímy  (intenzita  a  då�ka  danej  klimatickej
udalosti) a èím je viac systém a jeho prvky  citlivý na
tento vplyv, tým je väè�ia jeho zranite¾nos�  a väè�ie
nepriaznivé dôsledky pre daný systém.
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Citlivos�

Adaptívna
kapacita

Expozícia

Zranite¾nos�

Mo�ný dopad

Na druhej  strane, èím väè�ia  je  schopnos�    rýchlo
a  efektívne  reagova�  na  dôsledky  vplyvov  zmeny
klímy  (adaptívne  kapacita),    tým  men�ia  je
zranite¾nos� tohoktorého systému.

Odolnos� zahròuje  citlivos�  a  adaptívnu  kapacitu
daného  systému  èi  jeho  prvkov.  Odolnos� mo�no
charakterizova�  ako  schopnos�  predpoklada�,
pripravi� sa, reagova� a zotavi� sa z vá�neho dopadu
zmeny  klímy  s minimálnymi  �kodami  v  sociálnej
sfére, ekonomike èi vo vybudovanom prostredí. Je
to  aj  otázka kultúrnosociologická  (napr.  zdedený
a  historicky  daný  spôsob  charakteristického
správania  sa  obyvate¾ov  daného  regiónu  pri
procese postupnej èi náhlej zmeny), otázka kvality
spravovania  daného  regiónu/územia  (dôvera  voèi
systému, jeho efektivita èi úèinnos�), ako aj otázka
mno�stva  disponibilných  zdrojov  (¾udských,
finanèných èi materiálnych).

  Proces  adaptácie  tak  nie  je
len  doména  jedného  �pecifického  oddelenia
v  samospráve,  èi  len  samotnej  samosprávy,  ale
vy�aduje  si  významnú  (a  nielen  formálnu)
spoluprácu  so  v�etkými  relevantnými  subjektmi,

ktoré majú  vplyv,  resp.  sú  ovplyvnené  dianím  na
jeho  území.  Podobne  aj  implementácia  adaptaè
ných opatrení sa dotkne prakticky celého katastra
mesta èi obce.

Adaptáciu na zmenu klímy treba zamera� hlavne na
�tyri oblasti:

● Plánovacie  a  povo¾ovacie  èinnosti
samosprávy (tvorba a aktualizácia PHSR a
Územného  plánu,  aplikácia  stavebného
zákona,  spôsob  vyu�ívania  krajiny,
povo¾ovanie stavieb a pod.).

● Environmentálne  slu�by (kanalizaèné,
odpadové,  sanitárne,  dodávka  a  èistenie
pitnej  vody,  obnova  a  údr�ba  verejnej
zelene,  opravy  a  údr�ba  miestnych
komunikácií a pod.).

● Komunálne  slu�by (po�iarna  ochrana,
verejný  poriadok,  zdravotná  starostlivos�,
verejná  doprava,  sociálne  slu�by,
reagovanie na pohromy a pod.).

● Vybudované  prostredie  (napr.  rekon
�trukcia a údr�ba verejných budov, parkov,
kanalizácie, ciest a chodníkov a pod.).

Zdroj: KRI
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Oblas�  BSK  je  pestrým  geografickým  územím,
primkýnajúcim  sa  na  západe  k  orografickej
zní�enine medzi  východnými Alpami  a Karpatmi.
Územie  je  rozdelené  v  smere  JZSV  masívom
Malých Karpát, ktoré vystupujú z Devínskej Brány
a  jeho hrebeòové polohy dosahujú postupne   400
a� 600 m n.m. Smerom na juhovýchod  od pohoria
le�í  Podunajská  ní�ina,  z  ktorej  mô�eme  vyèleni�
Podunajskú  rovinu  (110�130  m  n.  m.),  ktorá  sa
ïalej  na  severovýchod  dvíha  a  prechádza  do
Trnavskej  pahorkatiny  (150�250  m  n.  m.).  Na
severozápad od Malých Karpát je Záhorská ní�ina
(140�200�240 m n. m.), ktorá postupne prechádza
do  nízkych  pahorkatín,  tvorených  viatymi
pieskami.
Pre  tvorbu  klímy  regiónu  je  dôle�ité  najmä
najzápadnej�ia poloha kraja v rámci Slovenska, kde
sa prejavuje výraznej�í  vplyv Atlantického oceánu
na toto územie. Sú to najmä vy��ie  teploty vzduchu
v zime, na rozdiel od podobných polôh na východe
Slovenska.  Pod¾a  Konèekovej  klimatickej  klasi
fikácie patria ní�inné a pahorkatinové polohy   do
nadmorskej  vý�ky  300  a�  400  m  n.  m.  do
klimatickej oblasti teplej (A), ktorá má v roku poèet
letných dní  (s dennou  teplotou 25 a  viac  °C)  viac
ako 50. Mierne teplá oblas� B nadväzuje na oblas�
A;  s  poètom  letných  dní  men�ím  ako  50
a priemernou júlovou teplotou nad 16 °C siaha a�
do  hrebeòových  polôh  Karpát.  Teplá  oblas�  A  je
z  oblasti  Podunajskej  ní�iny  smerom  ku  svahom
Karpát  postupne  èlenená  na  jednotlivé  okrsky
poènúc  okrskom  A1,  ktorý  je  teplý,  ve¾mi  suchý,
s miernou zimou (január je v priemere teplej�í a� o
3 °C). Tento okrsok prechádza do okrsku A2, ktorý
je suchý a so vzrastajúcou nadmorskou vý�kou sa
vplyvom vy��ieho úhrnu zrá�ok mení na okrsky A4
(mierne  suchý)  a  A6  (mierne  vlhký)  a�  do
nadmorskej vý�ky 300 a� 400 m n. m. na svahoch
Malých  Karpát.  V�etky  tieto  okrsky majú miernu
zimu. Nad  týmito okrskami sa na svahoch pohorí
nachádza  klimatický  okrsok  B3,  ktorý  je  mierne
teplý, mierne vlhký a vrchovinový, ktorý s rastúcou
nadmorskou  vý�kou  a  pribúdajúcim  úhrnom
zrá�ok prechádza do okrsku B5 a� B6 (mierne teplý,
vlhký). Záhorská ní�ina patrí  v  èasti  vzdialenej�ej
od  masívu  Karpát  do  teplého  okrsku  (mierne
suchý),  ktorý  v  blízkosti  pohoria  prechádza  do
klimatického okrsku A6.

Prevládajúcim  vý�kovým  prúdením  nad  oblas�ou
BSK  je  severozápadné  a�  juhozápadné,  vietor
v prízemnej vrstve vzduchu si tie� zachováva tento

prevládajúci  smer.  Druhým  najpoèetnej�ím
smerom vetra  je  juhovýchodný smer. Celé územie
BSK  je  otvorené,  okrem  úzkych  dolín  v  masíve
Karpát, preto je dobre ventilované a ako celok patrí
k najveternej�ím na Slovensku, s pomerne malým
výskytom hmly.

Priemerná  roèná  teplota  na  juhu  BSK
a v najzápadnej�ej èasti Záhorskej ní�iny presahuje
10  °C  (v  centre  Bratislavy  je  vplyvom mestského
ostrova  tepla  asi  o  0,5  °C  v  roènom  priemere
teplej�ia  ako  v  okolí  v  rovnakých  podmienkach),
smerom  na  sever  a  na  svahoch  Karpát  klesá  na
hodnoty  6  a�  7  °C  v  ich  hrebeòových  polohách.
Júlové teploty v najteplej�ích oblastiach presahujú
20  °C a  januárové  sú nad  1  °C. Priemerné  roèné
trvanie slneèného svitu je v najteplej�ích oblastiach
nad  1  900  hodín,  smerom  do  vrcholových  polôh
Karpát klesá a� na  1  700 hodín. Priemerný  roèný
úhrn zrá�ok na západe Záhorskej ní�iny dosahuje
550  a�  600  mm,  podobne  ako  na  Podunajskej
rovine. Len malá èas� západne od línie Tomá�ov �
Senec � Báhoò má úhrny ni��ie (500 a� 550 mm)
a  patrí  pod¾a  úhrnu  zrá�ok  k  najsuch�ej  oblasti
Slovenska. V hrebeòových polohách Malých Karpát
roène  spadne  viac  ako  800  mm  zrá�ok.  Toto
pohorie  je  jednou  z  najdôle�itej�ích  meteo
rologických a klimatických bariér na na�om území.
Pri  prevládajúcom  západnom  prúdení  za  jeho
hrebeòom  mô�eme  sledova�  zrá�kový  tieò,  ktorý
prispieva k such�ím pomerom územia Podunajskej
ní�iny.  Zároveò  v  okolí  jeho  hrebeòa  je  zvý�ená
pravdepodobnos�  vypadávania  intenzívnych,
krátkodobých,  ale  aj  nieko¾kodòových  zrá�ok,  èo
mô�e  ma�  dôsledky  na  zvý�ené  hladiny  tokov
v oblasti a zvý�ený výskyt lokálnych povodní. O tom
svedèia aj prípady prívalových povodní v roku 2011
v  povodiach  Gidry  a  Parnej  a  celý  rad  iných
prípadov.

Priemerný poèet dní so snehovou pokrývkou v zime
je  na  ní�ine  30  a�  45,  vo  vrcholových  polohách
Malých Karpát 75 a� 90.
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Územie BSK mô�eme v zásade  rozdeli�   na oblas�
Podunajskej  ní�iny  a  oblas�  Záhorskej  ní�iny,
ktorých  prirodzenou  hranicou  je  hrebeò  Malých
Karpát.  Samotný  masív  Malých  Karpát  mô�eme
pova�ova�  za  tretí  subregión.  Oblas�    Záhorskej
ní�iny  je  v  priemere  okolo  100  m  vy��ia  ako
Podunajskej. Masív Malých Karpát  vystupuje nad
územie okolitých ní�in o 300 a� 400 m. Priemerné
hodnoty klimatických prvkov a charakteristík sú za
hodnotené obdobia 1961�1990 a 1991�2015   uve
dené v kapitole 10.3.

Podunajská  ní�ina  je  reprezentovaná  meteoro
logickou stanicou Bratislava � letisko (131 m n. m.).

,  prièom  pri  roèných
priemeroch  za  obdobie  1961�2010  mala  trend
okolo  0,40  °C/10  rokov.  Poèet  letných  dní  (s
denným  maximom  25  °C  a  viac)  stúpol  pod¾a
lineárneho  trendu  zhruba  z  65  na  80  dní.
V  chladnom  polroku  sa  okrem  zvý�enia
priemerných  teplôt  vzduchu zaznamenal aj  vzrast
minimálnych a maximálnych denných teplôt. To sa
odzrkadlilo na poklese poètu mrazových a ¾adových
dní.  Mrazových  dní  (s  denným  minimom  menej
ako 0 °C) ubudlo z 90�100 na 70�90 a ¾adových (s
denným maximom 0 °C a menej) z 20�30 na 15�
25.

Zrá�ková  èinnos�  sa  v  posledných  20  rokoch
prejavovala

  oproti  obdobiu
1976�1995,  kedy  boli  zaznamenané  aj  celkove
ni��ie  úhrny  zrá�ok.

Slabo  klesajúci  trend  bol  aj
v letnom a zimnom období.

Trvanie snehovej pokrývky je odrazom otep¾ovania
v chladnom polroku, najmä v�ak v zime. Poèet dní
so snehovou pokrývkou za predmetné obdobie mal
klesajúci  trend  o  cca  3  dni/10  rokov  a  v  období
1996�2015  poèet  týchto  dní  bol  v  zimnej  sezóne
èasto  ni��í  ako  10.  Podobne  poèet  dní  s  novou
snehovou  pokrývkou  (s  vý�kou  5  cm  a  viac)  mal
klesajúci trend a po roku 1995 sa èasto nový sneh
o tejto vý�ke v zimnom období nevyskytol.

Záhorská  ní�ina  je  zastúpená  meteorologickou
stanicou  Kuchyòa�Nový  dvor  (230  m  n.  m).

.  Roèný  trend  tohto  ukazovate¾a    bol
okolo  0,35  °C/10  rokov.  Vzrast  teploty  v  lete  sa

prejavil aj na vzraste poètu letných dní a to z úrovne
zhruba  60  na  75  dní.  V  chladnom  polroku  sa
celkové  oteplenie  prejavilo  aj  vzrastom
minimálnych  a  maximálnych  denných  teplôt
vzduchu.  V  dôsledku  toho  sa  zní�il  poèet
mrazových  a  ¾adových  dní.  Mrazových  dní  za
predmetné obdobie ubudlo zo 110 na 95 a ¾adových
z 30 na 20.

Atmosférické  zrá�ky,  podobne  ako  na  ostatnom
území  BSK,  sa  vyznaèovali

 v období po roku 1995.

,  podobne ako
zrá�kové úhrny v lete a zime.

Trvanie  snehovej  pokrývky  v  chladnom  polroku
zaznamenalo  v  predmetnom  období  klesajúci
trend,  prièom  poèet  dní  so  snehovou  pokrývkou
poklesol  z  50  na  30.  Poèet  dní  so  snehovou
pokrývkou s vý�kou 5 cm sa  tie� zní�il   a po roku
1995 sa v zimnej sezóne èasto vyskytli len 2 takéto
dni.

Masív  Malých  Karpát  je  zastúpený  meteo
rologickou stanicou Modra�Piesky  (531 m n. m.).
P

 s trendom okolo
0,35 °C/10 rokov. V  letnom období vzrástol poèet
letných dní z 30 na 45 a v niektorých extrémnych
rokoch  (2003)  bol  zaznamenaný  ich  poèet  nad
hranicou  60  dní.  V  chladnom  polroku  poklesol
poèet mrazových dní z hodnoty 115 na 90. Pokles
poètu ¾adových dní bol len nevýrazný, s priemerom
okolo 40 za sezónu.

 za posledných 20 rokov na rozdiel od
predchádzajúceho  obdobia.  Roèné  úhrny  za
obdobie  1961�2015

,  analogicky  tomu  bolo  aj  v  zime
a v lete.

Poèet  dní  so  snehovou  pokrývkou  bol  v  priemere
okolo  80  a  nevykazoval  �iadny  èasový  trend.
Podobne poèet dní s novým snehom o vý�ke 5 cm
a viac bol bez  výraznej�ieho èasového trendu, keï
v roènom priemere dosahoval hodnotu okolo 10.
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Rastúce  priemerné  teploty  vzduchu  v  letnom
období  sú  sprevádzané

. Poèet tropických dní (s denným
maximom  30  °C  a  viac)  na  Podunajskej  ní�ine
stúpol  v  priemere  z  hodnoty  15  dní  na  zaèiatku
60tych rokov 20. storoèia na 28 dní v posledných
10  rokoch,  prièom  v  nieko¾kých  rokoch  po  roku
2000  bol  vy��í  ako  40.  Na  Záhorskej  ní�ine  sa
priebeh  vån  horúèav  prejavoval  v  sérii  tropických

dní,  ktorých  priemerný  roèný  poèet  na  zaèiatku
obdobia  1961�2010  bol  okolo  12  a  jeho  koncom
okolo  25.  Poèet  tropických  dní  s  nadmorskou
vý�kou  klesá  z  ní�inných  polôh  do  hrebeòových
v  predmetnej  oblasti  o  cca  4  a�  5  dní  na  100 m
nadmorskej  vý�ky.  Na  hrebeòoch  Malých  Karpát
zaèiatkom 60. rokov minulého storoèia bol výskyt
takýchto  dní  sporadický,  v  posledných  10  rokoch
dosiahol v priemere okolo 7.

Atmosférické zrá�ky sú primárnou zlo�kou vodnej
bilancie.  Ich  re�im  a  mno�stvo  podmieòujú
hydrologický re�im daného územia. Väè�ina zrá�ok
sa  vyparí  do  ovzdu�ia,  ostatné  sa  podie¾ajú  na
napåòaní  zásob  podzemnej  a  pôdnej  vody.  Na
úhrne  zrá�ok  v  teplom  polroku  sa  preva�ne
podie¾ajú krátkodobé výdatnej�ie zrá�kové epizódy
vo  forme prehánok a búrkových  lejakov,  zatia¾ èo
pre  chladný  polrok  sú  typickej�ie  dlhotrvajúce
menej  výdatné  zrá�ky.  Poèet  dní  so  zrá�kami
s  úhrnom  10  mm  a  viacej  tvorí  zhruba  10�15  %
z  celkového  poètu  130  a�  140  dní  so  zrá�kami  (s
úhrnom 0,1 mm a viac) v ní�inných podmienkach.
V  hrebeòových  polohách Malých  Karpát  je  poèet
týchto dní vy��í. Poèet dní s uvedeným úhrnom je
zhruba  rovnako  zastúpený  v  letnom  aj  zimnom

polroku.  Èasový  trend  ich  výskytu  je  za  obdobie
1961�2015 nevýznamný. Poèet dní so zrá�kami 40
mm a viac  sa  väè�inou vyskytuje  v  lete,  v  zime  je
výnimoèný.  Preva�ne  vzniká  kombináciou
krátkodobého  lejaka  a  dlh�ie  trvajúceho  da�ïa,
alebo sa vyskytuje ako dlh�ie trvajúci dá�ï. Ve¾mi
zriedka  je  tvorený  krátkodobým  lejakom.

  Za  hodnotené  obdobie  poèet  dní  s  týmto
úhrnom  nevýznamne  rastie,  s  výskytom  na
ní�inách v priemere okolo 1 deò v roku.

Sucho prvotne zaèína nedostatkom zrá�ok. Periódy
sucha,  t.  j.  obdobia  bez  zrá�ok,  alebo  len  s  nepa
trnými úhrnmi s trvaním 15 dní a viac sa v oblasti
BSK  vyskytovali  v  poète  2  a�  3.  Ich  najèastej�í
výskyt bol zaèiatkom jari a v jeseni.

 Pre vývoj podmienok
sucha je v�ak najdôle�itej�ím faktorom kombinácia
teplotných  a  zrá�kových  pomerov,  vyús�ujúca  do
zvý�ených  hodnôt  potenciálneho  výparu,  no
nezmenenej  ve¾kosti  reálneho  výparu.  V  hodno
tenom  období  po  relatívne  nároènom  období  na
evapotranspiráciu  (roky  1961�1964)  nastúpilo
obdobie  so  zmen�enými  po�iadavkami  na

zavla�enie  (roky  1965�1986).  Potom  potenciálna
evapotranspirácia  sa  takmer  kontinuálne
zvy�ovala,  èo  priná�alo  zvý�ené  po�iadavky  na
zavla�enie  pôdy.  V  Podunajskej  ní�ine  vzrástol
potenciálny výpar (Eo) v období 1990�2015 oproti
1961�1990 z hodnoty okolo 700 mm na 760 mm.
V  podmienkach  Záhorskej  ní�iny  bol  vzrast  Eo
analogický, prièom jeho roèné hodnotu sú cca o 7 %
ni��ie.

, kde
je  priemerná  hodnota  klimatického  ukazovate¾a
zavla�enia  (Eo�Z  rok)  za  sledované  obdobie
okolo  150 mm,  na  úpätí  Karpát,  ktoré  je  mierne
suché  sa  zni�uje  na    hodnotu  okolo  50  mm.  Na
Záhorskej ní�ine je tento ukazovate¾ okolo 70 mm
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V masíve Karpát je u� v priemere prebytok zrá�ok
nad potenciálnym výparom. Klimatický ukazovate¾
zavla�enia za obdobie 1961�2015 rástol o hodnotu
15�20 mm za dekádu. Aktuálna evapotranspirácia
nevzrastala tak rýchlo ako potenciálna (len okolo 4
mm  za  dekádu),  lebo  povrchové  vrstvy  pôdy

neobsahovali  vodu naviac,  ktorá  by  sa mohla    do
atmosféry vypari�.

V  podmienkach  BSK  sú  mo�né  viaceré  druhy
povodní.  Prvým  sú  povodne  na  ve¾kých  tokoch,
Dunaji  a Morave.  V  období  rokov  1976�1995  bol
urèitý povodòový útlm, ktorého výskyt samozrejme
súvisí  so  zní�enou  zrá�kovou  èinnos�ou  v  danom
období.  V meracej stanici na Dunaji v Bratislave za
obdobie  1867�2005

.  Povod
òové prietoky nad 10 000 m3/s boli v poslednom
období  v  rokoch  2002  a  2013.  Podobne  na  rieke
Morava za obdobie 1901�2010 nebol zaznamenaný
vzostup  povodòových  prietokov.  Význaèné
povodne  na  Morave  boli  v  rokoch  1997,  1999
a 2014. Morava v dolnom toku, na území, kde vteká
do  Dunaja  je  citlivá  na  vzdutie  hladiny  pri
povodòových prietokoch Dunaja.

Druhým prípadom sú povodne na men�ích tokoch,
buï  zo  zrá�ok,  topenia  snehu  a  ich  vzájomnou

kombináciou. Tieto záplavy v�ak mô�u vzniknú� aj
pri vzniku preká�ky v koryte.

K  dôle�itým  a  nebezpeèným  povodniam  patria
prívalové  povodne.  Ich  útlm  bol  v  spomínanom
období  1975�1995.  Od  roku  1995  sa  prívalové
povodne  vyskytli  na  tokoch  Malina  (1995),
Moèiarka  (1999)  a  Solo�nický  potok  (2002)  a  na
toku Gidra  (2011).  Potenciálne mo�né povodòové
riziko  je  aj  na  ostatných  tokoch,  prameniacich
v Malých Karpatoch.

Tretím  druhom  povodní  sú  povodne  vzniknuté
vystúpením   hladiny podzemnej vody nad úroveò
terénu buï v dôsledku vysokých stavov riek, alebo
pri nasýtení pôdy vodou. Tieto vznikajú najmä pri
povodòových stavoch ve¾kých riek územia.

Búrky sa v oblasti BSK vyskytujú v priemere v 25
dòoch v roku (ak  ich hodnotíme ako blízke búrky
na  jednotlivých  staniciach).  Spravidla  sú
sprevádzané  výdatnými  zrá�kami,  silným  vetrom,
alebo krupobitím. Preva�ne sa vyskytujú v máji a�
auguste.  Výskyt  krupobitia  je  zväè�a  1�2  krát

v roku.

Zmeny  klímy  v  oblasti  BSK  kore�pondujú  so
zmenami  klímy  v  stredoeurópskom  kontexte.
Scenáre  klimatickej  zmeny,  spracované  pod¾a
imisného  scenára  SRES  A1B  pou�itím  modelu
KNMI  ukazujú,  �e

, prièom by malo by� oteplenie rozlo�ené
viacmenej rovnomerne poèas roka. V kapitole 10.4
sú  oèakávané  priemery  teploty  vzduchu  v  50
roèných  horizontoch  so  stredom  v  rokoch  2025,

2050  a  2075  na  staniciach  Bratislava�letisko,
Malacky a na juhu hrebeòa Malých Karpát vo vý�ke
584 m n. m. (Malý Javorník). K horizontu 2025 sa
predpokladá  oteplenie  o  0,8  °C,  k  2050  o  1,8  °C
a k 2075 o 2,8 °C oproti obdobiu 1961�1990.

V  nadväznosti  na  zvy�ovanie  priemernej  teploty
vzduchu  sa

  (kapitola  10.4
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Klimatologické  scenáre  pre  BSK  �  tabu¾ková
èas�).  V  ní�inných  podmienkach  by  mal  vzrás�
poèet letných dní k horizontu 2025 o 13 dní, k 2050
o 25 dní a  k 2075 o 38 dní. Poèet mrazových dní by
mal  naopak  klesnú�  k  horizontu  2025  o  10  dní,
k 2050 o 25 dní a k 2075 o 40 dní.

Oblas�  BSK  sa  nachádza  v  prechodnom  pásme
medzi  klesajúcim  mno�stvom  zrá�ok  smerom
k  Stredomoriu  a  rastúcim  smerom  na  sever,  èo
mô�eme chápa� ako striedavú dominanciu jedného
a druhého vplyvu a tým ve¾kú èasovú premenlivos�,
prejavujúcu sa vo ve¾kých medziroèných rozdieloch
v  úhrnoch  zrá�ok.  Roèné  úhrny  zrá�ok    sa  budú
v oblasti BSK v priemere len o málo zvy�ova�. Súvisí
to s tým, �e pri vy��ej teplote atmosféry bude v nej
aj  viac  vodnej  pary.  Úhrny  zrá�ok  budú  rás�
v chladnom polroku a len málo sa meni� v lete na
juhu.

  Urèite  sa

.  Roèný  úhrn  zrá�ok
vzrastie k horizontu 2025 o 6 %, k 2050 o 7 % a k
2075 o 10 %.

Zmeny  snehových  pomerov  sa  prejavia  jednak
v  zmene  poètu  dní  so  snehovou  pokrývkou  a  tie�
zmenou  celkovej  vý�ky  snehovej  pokrývky. Ni��ia
snehová  pokrývka  a  èastej�ie  oteplenia  nad  bod
mrazu  budú  znamena�  taký  stav,  �e  sa

  To

významne  ovplyvní  vlahové  pomery  v  jarnom
období,  preto�e  väè�ina  zásoby  vody  zo  snehovej
pokrývky sa dostane do odtoku u� v priebehu zimy
a  nie  na  jar  ako  to  bývalo  v  minulosti.  Zmeny
snehových  pomerov  na  Podunajskej  ní�ine
a v Bratislave budú ma� e�te dramatickej�í priebeh
ako na Záhorskej ní�ine (kapitola 10.4). V dôsledku
predpokladaného zvý�enia úhrnov zrá�ok v zime, je
potrebné poèíta� s obèasným výdatným sne�ením,
snehová pokrývka sa bude ale rýchle topi�. Zmena
úhrnov  denných  vý�ok  snehovej  pokrývky  (S)  je
citlivým  ukazovate¾om  snehových  pomerov,
preto�e  sa  S  poèíta  sumovaním  vý�ky  snehovej
pokrývky v jednotlivých dòoch za celý mesiac alebo
sezónu. Pokles o 51 % a 47 % v chladnom polroku
na  ní�inách  pri  oteplení  o  1  °C  (kapitola  10.4)  je
mimoriadne  záva�ný  a  pozorujeme  ho  u�
v súèasnosti. Pri predpokladanom ïal�om oteplení
u�  nebude  pokles  taký  rýchly,  no  pri  hodnote
oteplenia  o  3  °C  bude  predstavova�  na  ní�inách
a v podhorských oblastiach takmer úplné zmiznutie
snehovej  pokrývky,  prípadne  to,  �e  sa  stane
epizodickou.

  V  ni��ích  polohách  BSK  sa  snehová
pokrývka  stane epizodickou zrejme u� v priebehu
nieko¾kých  rokov,  aj  v  ni��ích  polohách  Malých
Karpát  síce  mô�e  vïaka  vy��ím  úhrnom  zrá�ok
napada�  ve¾a  nového  snehu,  no  bude  sa  poèas
oteplení  rýchle  topi�.  Jedným  z  dôsledkov  bude

v  celom  svojom  spektre,  to  znamená  od  nízkych
zimných a� po vysoké letné teploty. Takto vzrastú aj
ukazovatele  výskytu  urèitých  vysokých  denných
maxím  teploty  vzduchu  v  teplom  polroku  a  to
konkrétne  poèet  tropických  dní.  Projektovaný
poèet  tropických  dní  pre  budúce  obdobie  je
uvedený v kapitole 10.4, v porovnaní s normálovým
obdobím  1961�1990.    Pod¾a    nej  sa  zvý�i  k
horizontu 2025 o 6, k 2050 o 13 a k 2075 o 25 dní.
Predpokladá  sa,  �e  poèet  dní  s  maximálnou
teplotou 35 °C a viac by v èasovom horizonte 2050

mohol  dosiahnu�  v  priemere  a�  3  roène.  Je  tie�
predpoklad  na

Poznamenávame,  �e  obdobie  1991�
2010 bolo na Slovensku teplej�ie ako predpokladali
klimatické scenáre.
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Predpoklady  vývoja  re�imu  zrá�ok  naznaèujú
zväè�ovanie podielu konvektívnych zrá�ok na úkor
frontálnych.  Modelované  zvý�enie  mno�stva
vodnej  pary  v  atmosfére  bude  znamena�  viac
disponibilnej vodnej pary na konvekciu a na vznik
prívalových  zrá�ok  pri  vy��ej  teplote  vzduchu.  To
znaèí,  �e  pri  nezvy�ujúcich  sa  letných  úhrnoch
zrá�ok  bude

 V zjednodu�ení platí
pribli�ne  pravidlo,  �e  pri  zvý�ení  teploty  vzduchu
o  1  °C  sa  poèas  búrok  a  prehánok  zvy�ujú  úhrny

zrá�ok  o  10  %.  Okrem  toho  sa  oèakáva  zvý�enie
zrá�ok  v  zime,  ktoré  mô�u  by�  èoraz  èastej�ie  vo
forme da�ïa na úkor snehových, alebo zmie�aných
zrá�ok.

Ako  u�  bolo  naznaèené  nepriamo  v  stati
o  predpokladanom  re�ime  zrá�ok  do  budúcnosti,
vzrastú  intervaly  medzi  vypadávanými  zrá�kami
v  letnom období.  Tým  sa  v  priemere  zvý�i  podiel
epizód  sucha,  ktoré  sa  budú  naïalej  presúva�  do
letného obdobia. Predpokladáme,

.  Keï�e
poèítame  s  tým,  �e  do  èasového  horizontu  roku
2075  sa  zvý�i  priemerná  teplota  vzduchu o  1,5  a�
3,7 °C a do èasového horizontu 2050 o 0,8 a� 2,8
°C, je zrejmé, �e sa

. Vzrast sýtostného doplnku

bude znamena� aj vzrast potenciálneho výparu, èo
pri  celkovo  málo  zmenených  roèných  sumách
zrá�ok  bude  znamena�  ïal�ie  zvy�ovanie
klimatického  ukazovate¾a  zavla�enia.  Aktuálna
evapotranspirácia  v�ak  nebude  súbe�ne  vzrasta�,
lebo  hoci  bude  na  výpar  dos�  energie  ako  aj
atmosféra  bude  schopná  prijíma�  vodnú  paru,
vrchná vrstva pôdy nebude obsahova� vodu naviac,
ktorá by sa mohla  do atmosféry vypari�.

Na  potenciálny  vzrast  záplav  majú  vplyv
nasledujúce  skutoènosti  predpokladané  klima
tickými scenármi. V prvom rade je to oteplenie vo
v�etkých obdobiach roka, ktoré znamená mo�nos�
rýchlej�ieho  topenia  snehovej  pokrývky  a  èastej�í
výskyt  tekutých  zrá�ok  v  zime.  To  popri  vzraste
úhrnov zrá�ok v zimnom období znamená

  z  topenia  snehu,  resp.  kombi
novaných  povodní  pri  otepleniach  v  zime
z  výdatných  da�ïov  a  súèasného  topenia  snehu.
Toto  riziko  je  väè�ie  pri  tokoch  odtekajúcich

z Malých Karpát ako pri ve¾kých tokoch � Dunaja
a Moravy. V  druhom  rade  ide  o  zvý�enie  výskytu
prívalových  da�ïov,  èo  znamená

V  ïal�om  období  sa  nepredpokladá  významná
zmena  poètu  dní  s  búrkou,  no  vzh¾adom  na
predpokladaný vy��í obsah vodnej pary v ovzdu�í
sa  predpokladajú  ich  väè�ie  sprievodné  prejavy,
najmä

.  Tieto  projekcie
v�ak  nesú  známky  znaènej  neistoty  v  stanovení

kvantitatívnych  ukazovate¾ov  búrkových  javov
a sprievodných javov pri nich, ako sú lejaky, silný
vietor, alebo krupobitie.
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Projektovaný nárast  teplôt  bude ma� dôsledky na
�ivú  i  ne�ivú  prírodu.  Rastlinstvo  bude  ma�  v
priemere ,  jeho
priemerne  skor�í  nástup  a  tie�  neskor�í  koniec.
Územie  bude  vhodnej�ie  na

,  no  s  rizikom
 na mráz

na zaèiatku a konci vegetaèného obdobia,  teda na
jar a jeseò. Teplej�ie podmienky budú podporova�

, ktoré budú
nepriamo  ovplyvnené  globalizáciou  obchodu.
Ïal�ie vplyvy budú na

. Vlny horúèav budú ma� dopad najmä
na zdravotný stav zranite¾ných skupín. Dôsledkom
zvý�enia priemerných teplôt je aj zní�enie energie
na  vykurovanie  v  zime,  ale  jej  zvý�enie  na
prevádzku klimatizácií. Vysoké teploty mô�u vies�
k

.

Zmeny v re�ime zrá�ok sa prejavia v spomínanom
,  ale  aj  v   a  tým

k mo�nosti  transportu  pôdy  do  intravilánov  obcí
a  miest,  kde  mô�e  prís�  k  zneèisteniu  plôch,
pivnièných  priestorov  a  k  znefunkèneniu  kana
lizaèných systémov a zaná�aniu vodných nádr�í.

Zmenený  re�im  snehovej  pokrývky  znamená
rýchlej�í  odtok  zimných  zrá�ok  z  topiacej  sa
snehovej pokrývky z územia a  tým

.  K  pozitívnym
dôsledkom  patria

.

Pri  zvý�enom  výskyte  a  trvaní  sucha  sa  bude
zvy�ova�   vo  vrchnej  vrstve
pôdy,  èi�e  ïal�ie  vysu�ovanie  pôdy,  zvý�ená
potreba  závlahových  vôd,  nielen  na  po¾nohos
podárske plodiny, ale aj na mestskú zeleò. Podobne
aj , ktorá je reálna
pri  celkove  vy��ej  prirodzenej  veternosti  územia.
Dôsledkom sucha mô�u by� i vy��ie maximá teploty
vzduchu  v  druhej  polovici  leta,  keï  je  krajina
such�ia. Meteorologické a pôdne sucho budú ma�
dôsledky  aj  na  suchu  hydrologickom,  t.  j.  na
výdatnosti  prameòov  a  tie�  v  prietokoch  riek,
najmä koncom leta a zaèiatkom jesene.
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V  roku  2015  sa  zavà�ilo  nieko¾koroèné  úsilie
o  vytvorenie  medzinárodnej  dohody,  ktorá  by
mohla  by�  základom  pre  úspe�né  rie�enie
problematiky zmeny klímy na celosvetovej úrovni.
Dohoda  bola  prijatá  v  rámci  konferencie
zmluvných  strán Rámcového  dohovoru  OSN o
zmene  klímy v  decembri  2015  v  Parí�i. �Parí�ska
dohoda� (ïalej ako �Dohoda�, www.goo.gl/xHZFlc) má
ambiciózny plán obmedzi� nárast globálnej teploty
na  menej  ako 2  °C,  prièom  sa  zároveò  navrhol
pä�roèný  cyklus  posudzovania  dodr�iavania
záväzkov  jednotlivých  �tátov  v  oblasti  emisií
skleníkových plynov. Nikto nepochybuje, �e úloha
miest  a  obcí  pri  plnení  záväzkov  vyplývajúcich
z  �Dohody�  bude  k¾úèová,  preto  je  im  v  rámci
�Dohody� venovaná osobitná pozornos�. �Parí�ska
dohoda�  sa  rovnako  venuje  nielen  problematike
zni�ovania  emisií  skleníkových  plynov,  ale  aj
dôle�itosti  adaptácie  jednotlivých  signatárskych
krajín  na  u�  prejavujúce  sa  negatívne  dôsledky
zmenenej klímy.

Pre signatárovRámcového dohovoru OSN o zmene
klímy  (dohovor  podpísalo  185  krajín  vrátane
Slovenska)  �Dohoda�  znamená  ukonèenie
závislosti  na  fosílnych  palivách,  zvý�enie
energetickej  efektívnosti  (úèinnosti)  na  úroveò
40 % a urýchlenie prechodu na obnovite¾né zdroje
energie. Tieto  ciele   bude potrebné zapracova� do
v�etkých  európskych  politík  a  stratégií.  Na
európskej  úrovni  sa  u�  zaèalo  s  vyhodnotením
cie¾ov  vyplývajúcich  z  �Parí�skej  dohody�
a  súèasných  európskych  politík,  iniciatív
a  dokumentov  (www.goo.gl/BIms2S).  Osobitne  bude
potrebné  prepracova�  Stratégiu  Európa  2020
(www.goo.gl/bcK6YS), ktorú poznáme aj pod názvom
Stratégia  202020.  Stratégia  202020  je
stratégiou  EÚ,  ktorá  by  mala  zabezpeèi�
hospodársky  rast  a  zamestnanos�.  EÚ  si  tu
stanovila  pä�  ambicióznych  cie¾ov  vrátane  oblasti
klímy  a  energetiky,  ktoré  by mali  èlenské  krajiny
splni� do roku 2020. V  Stratégii Európa 2020 sú,
v  oblasti  mitigácie,  stanovené  záväzky  do  roku
2020 zní�i� spotrebu primárnej energie, mno�stvo
emisií  zo  skleníkových  plynov  o  20  %  a  zvý�i�

vyu�ívanie obnovite¾ných zdrojov energie na 20 %
celkovej  energetickej  spotreby.    S  urèitos�ou  sa
mô�e  poveda�,  �e  tieto,  akoko¾vek  nároène
vyzerajúce  ciele  (v  súlade  s  tým èo bolo popísané
vy��ie),  budú  na  splnenie  tzv.  Parí�skej  dohody
nepostaèujúce.

Ïal�í  strategický  rozvojový  dokument,  Územná
agenda  Európskej  Únie  2020  (www.goo.gl/Cy15Ew),
rovnako identifikovala zmenu klímy ako výzvu pre
územný  rozvoj  a  rovnako  podèiarkla  potrebu
koordinovania  európskych  politík,  osobitne
týkajúcich  sa  klímy,  energetiky,  vodného
hospodárstva,  dopravy,  po¾nohospodárstva,
výstavby a turizmu, èo sa do súèasnosti nenaplnilo
dostatoène.

V  roku  2013  po  viacerých  èiastkových  doku
mentoch,  predstavila  Európska  komisia  Stratégiu
EÚ  pre  adaptáciu  na  zmenu  klímy  (COM
/2013/0216).  Cie¾om  Stratégie  EÚ  pre  adaptáciu
na zmenu klímy je podnieti� v�etky zainteresované
subjekty k urgentnej príprave na negatívne dosahy
zmeny klímy. Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu
klímy (www.goo.gl/tWuVha) sa zaoberá, okrem iného,
aj  sídelným  prostredím,  technickou  infra�truk
túrou  a  po�iadavkami  na  stavby  v  súvislosti  so
zmenou  klímy.  Uvedená  Stratégia  sa  opiera  o  3
hlavné piliere, a to:

● podpora  aktivít  na  adaptáciu  èlenských
�tátov EÚ. V�etky èlenské �táty sú vyzvané
spracova�  národné  adaptaèné  stratégie.
Ïal�ím  krokom  je  podpora  adaptaèných
stratégií  na  lokálnej  úrovni  a  vytvorenie
financovania  z  programu  LIFE  na
posilnenie adaptácie v Európe,

● integrácia aspektov zmeny klímy na úrovni
EÚ  do  strategických  dokumentov  pre
v�etky k¾úèové sektory hospodárstva ako je
po¾nohospodárstvo,  rybárstvo,  odolnos�
infra�truktúry a politika súdr�nosti, ako aj
èinnos� pois�ovní v prípade poistenia rizika
s týmto spojeného,

● zvý�enie  informovanosti  v  rozhodovacom
procese o mo�ných dopadoch zmeny klímy
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(napr.  procesy  EIA,  SEA)  a  podpora
rozvoja  vedy  a  poznatkov  v  prípade
rozhodnutí  o  opatreniach  na  elimináciu
zmeny  klímy  vytvorením  európskej  vedo
mostnej platformy ClimateADAPT a pro
stredníctvom  projektov  z  programu
Horizon 2020, ako aj po�iadavka zaèleni�
adaptáciu do vzorovej iniciatívy Dohovoru
primátorov a starostov (pozri aj text ïalej).

Dohovor primátorov a starostov zdru�uje tie mestá
a  regióny,  ktoré  sa dobrovo¾ne  zaviazali  zvý�i� na
svojom  území  energetickú  úèinnos�  a  vyu�itie
obnovite¾ných  zdrojov  energie.  Priamy  záväzok
v�etkých  signatárov  je  prekroèi�  ciele  Európskej
Únie  zní�i�  emisie  CO2  o  20  %  do  roku  2020.
Dosiahnutie  tohto  cie¾a malo by�   popísané v  tzv.
Akènom pláne pre trvalo udr�ate¾nú energiu,  ktorý
obsahuje východiskový inventár emisií. Akèný plán
je k¾úèový dokument, v ktorom signatár Dohovoru
popisuje, ako plánuje dosiahnu� svoj cie¾ zní�enia
emisií  CO2  do  roku  2020.  Definuje  èinnosti  a
opatrenia vytvorené za úèelom dosiahnutia cie¾ov,
vrátane  lehôt  a  pridelenia  zodpovednosti.  Akèný
plán  pre  trvalo  udr�ate¾nú  energiu  sa  zaoberá
v�etkými  oblas�ami  �ivota  v meste  �  od  dopravy,
osvetlenia,  mestských  a  obytných  budov,  záso
bovanie teplom a pod.

�Mayors  Adapt�  je  iniciatíva  Európskej  komisie,
Generálneho  riadite¾stva  pre  oblas�  klímy
(DirectorateGeneral for Climate Action). Iniciatíva
vyplýva zo Stratégie Európskej Únie  pre adaptáciu
na zmenu klímy (pozri text vy��ie), kde sa Európska
komisia zaviazala podporova� adaptáciu v mestách,
najmä  prostredníctvom  zavedenia  dobrovo¾ného
záväzku  prija�  miestne  stratégie  pre  adaptáciu
a  prostredníctvom  èinností  na  zvy�ovanie
informovanosti.

Podpísaním prístupových dokumentov k iniciatíve
sa mestá zaväzujú, buï:

● pripravi�  Stratégiu  adaptácie  na  zmenu
klímy  ako  samostatný  strategický
dokument, alebo

● zahrnú�  oblas�  adaptácie na  zmenu klímy
u�  do  existujúcich  rozvojových  plánov
a dokumentov.

V obidvoch prípadoch sa predpokladá predlo�enie
Stratégie  adaptácie  na  zmenu  klímy  na  miestnej
úrovni  do  doby  dvoch  rokov  od  pristúpenia
k iniciatíve �Mayors adapt�. Signatári budú zároveò
posiela� správu o dosiahnutí pokroku v 2 roèných
intervaloch (www.mayorsadapt.eu).

Ako  predzves�  rokovaní  v  rámci  konferencie
zmluvných  strán Rámcového  dohovoru  OSN  o
zmene  klímy v  Parí�i,  vyhlásila  v  októbri  2015
Európska komisia novú iniciatívu pre samosprávy.
Jedná sa o spojenie 2 súèasných iniciatív, na jednej
strane  �Dohovoru  primátorov  a  starostov�,  ktorý
zaväzoval signatárov z radov miest k dobrovo¾ným
záväzkom  pri  zni�ovaní  emisií  CO2  a  na  strane
druhej iniciatívy �Mayors adapt�, ktorá zaväzuje jej
signatárov  ku  prijímaniu  konkrétnych  krokov
prispôsobovania  sa  (adaptácie)  na  negatívne
dopady zmeny klímy na svojom území.   Obe tieto
iniciatívy  sa  prepojili  do  spoloènej  iniciatívy  pre
mestá  pod  názvom  �Dohovor  primátorov  a
starostov  o  klíme  a  energetike�  (Covenant  of
Mayors for Climate and Energy).

Mestá  a  obce,  ktoré  pristúpia  k  tejto  spojenej
iniciatíve sa zavia�u do roku 2030 zní�i� emisie CO2

o  minimálne  40  %  v  porovnaní  s  referenèným
rokom,  minimálne  o  27  %  zvý�i�  energetickú
efektívnos�  a  vyu�ívanie  obnovite¾ných  zdrojov,
ako aj spoji� problematiku adaptácie na negatívne
dopady  zmeny  klímy  s  mitigáciou  a  jej  cie¾mi
uvedenými vy��ie.

V júni 2016 sa spojila iniciatíva Európskej komisie
�Globálny dohovor primátorov a starostov o klíme
a energetike� s iniciatívou OSN a ïal�ích in�titúcií
(napr. ICLEI, UNHabitat) pod názvom �Compact
Mayors� do spoloènej celosvetovej iniciatívy miest
a  obcí  v  oblasti  adaptácie  a  mitigácie  na  zmenu
klímy. Nová prepojená iniciatíva bude zahàòa� viac
ako   7 000 miest a obcí v 119 krajinách v spoloènom
cieli  dosiahnu�  nielen  väè�iu  odolnos�  na  zmenu
klímy, ale aktívne prispie� aj k jej zmierneniu a tak
aj napåòaniu cie¾ov �Parí�skej dohody�.

V  uvedenom  dokumente  (www.goo.gl/414K0S)  sa
osobitne  vyzdvihuje  dôle�itos�  zelenej  infra
�truktúry v sídelnom prostredí. Zeleò sa chápe ako
úèinné  opatrenie  na  zmiernenie  dopadov  zmeny
klímy.  Zdôrazòuje  sa,  �e  �prvky  zelenej
infra�truktúry vo ve¾kých mestách, akými sú zelené
strechy, parky a aleje, poskytujú výhody pre zdravie
obyvate¾ov, ako sú napríklad èisté ovzdu�ie a lep�ia
kvalita  vody,  prispievajú  k  ochrane  ¾udského
zdravia,  úsporám  energie,  u¾ahèujú hospodárenie
s  da�ïovou  vodou�.  V  èasti  o  integrácii  zelenej
infra�truktúry  do  k¾úèových  oblastí  politík
(�Integrating  green  infrastructure  into  the  key
policy areas�) sa uvádza, �e je potrebné zabezpeèi�,
aby  sa  zelená  infra�truktúra  stala  �tandardnou
súèas�ou  priestorového  a  územného  plánovania
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a bola  zároveò plne integrovaná do v�etkých politík
národných �tátov.

V  dokumente  Európskej  komisie  pod  týmto
názvom  (www.goo.gl/xpXYiU) sa  uvádzajú  príklady
ako  za  pomoci  nástrojov  a  metód  územného
plánovania  je  mo�né  chráni�  pôdu  pred  stále  sa
zvy�ujúcou zástavbou. V sídelnom prostredí je tak
mo�né aj napr. vyu�ívaním priepustných povrchov,
zelene,  èi  rozliènými  postupmi  zabezpeèi�
opatrenia  podporujúce  udr�ate¾né  hospodárenie
s da�ïovou vodou.

Environmentálny akèný program EÚ (ïalej ako 7.
EAP)  bol  formálne  prijatý  20.  novembra  2013
spoloèným rozhodnutím Európskeho parlamentu a
Rady (rozhodnutie è. 1386/2013/EC). Tento doku
ment si stanovuje 9 cie¾ov, prièom sa oblas� zmeny
klímy  a  potrebnej  adaptácie  premieta  do  cie¾a  3:
�Chráni�  obèanov  Únie  pred  environmentálnymi
vplyvmi  a  rizikami  ohrozujúcimi  ich  zdravie
a  blahobyt�.  Uvádza  sa  tu,  �e  zmena  klímy  bude
ïalej  zhor�ova�  problémy  �ivotného  prostredia
tým,  �e  bude  spôsobova�  dlhotrvajúce  obdobia
sucha a vlny horúèav, záplavy, búrky, lesné po�iare,
eróziu  pôdy  a  pobre�ia,  ako  aj  nové  alebo
virulentnej�ie  formy  ochorení  ¾udí,  zvierat  alebo
rastlín. Na zabezpeèenie dostatoènej pripravenosti
Únie  èeli�  vplyvom  a  zmenám  vyplývajúcim  zo
zmeny  klímy  a  posilni�  jej  environmentálnu,
hospodársku  a  spoloèenskú  odolnos�  by  sa  mali
prija� cielené opatrenia.

Nástroj  na  podporu  adaptácie  v  mestskom
prostredí (the Urban Adaptation Support Tool ) bol
vytvorený  ako  praktický  návod  pre  èlenov  plat
formy �Dohovor primátorov a starostov o klíme a
energetike�  ako  pomôcka  pre  plánovanie  a
realizáciu adaptaèných opatrení.
Tento  nástroj  priná�a  viacero  benefitov,  medzi
inými:

● jednoduchý  prístup  k  odborným  infor
máciám o adaptácii,

● komplexnú  databázu  literatúry  a  infor
maèných  zdrojov,  relevantných  ku
ka�dému  kroku  mestského  adaptaèného
cyklu,

● databázu praktických príkladov,
● zoznam  adaptaèných  mo�ností  po
sektoroch a dopadoch, vrátane ich popisu.

Tento  nástroj  je  produkt  intenzívnej  a  priebe�nej
konzultácie  zainteresovaných  európskych  miest
(èlenov  Dohovoru)  a  dopåòa  podporné  kroky
èlenských  krajín  EÚ  na  národnej  úrovni.  Má
�peciálnu  dôle�itos�  v  krajinách,  kde  národná
podpora chýba, resp. je nedostatoèná.
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Pod  gesciou  M�P  SR  sa  v  roku  2013  vypracoval
dokument  Stratégia  adaptácie  SR  na  nepriaznivé
dôsledky  zmeny  klímy  (www.goo.gl/dA2gc3),  do
spracovania ktorej boli zapojené v�etky relevantné
ministerstvá, SHMÚ ako aj ïal�í experti.

Uvedená  Stratégia  bola  schválená  26.3.2014
uznesením vlády SR è. 148/2014.  V tomto uznesení
sa odporúèa podie¾a� sa na plnení cie¾ov stratégie a
ich  premietnutí  do  regionálnych  a  lokálnych
stratégií.  Národná  adaptaèná  stratégia  navrhuje
súbor adaptaèných opatrení v oblastiach: prírodné
prostredie, biodiverzita, sídelné prostredie, zdravie
obyvate¾stva,  po¾nohospodárstvo,  lesníctvo,  ener
getika, vodné hospodárstvo a doprava.

V  samotnej  stratégii  sa  jedna  z  kapitol  venuje
sídelnému prostrediu, kde  sa uvádza,  �e úèinným
nástrojom pre systémový prístup k adaptácii ako aj
na  súèasné  i  budúce  dopady  zmeny  klímy  je
adaptaèná  stratégia daného  sídla.  Na  základe
analýz  a  vyhodnotenia  zranite¾nosti  a  poten
ciálnych  rizík  v�etkých  k¾úèových  oblastí  je
následne  mo�né  cielene  navrhnú�  adaptaèné
opatrenia, ktoré mô�u by� realizované na zní�enie
zranite¾nosti, resp. zvý�enie reziliencie (odolnosti)
sídla/mesta.

Stratégia  definuje  pre  úspe�né  plánovanie  a
rozhodovací proces v oblasti adaptácie na dopady
zmeny  klímy  na  v�etkých  úrovniach  plánovania
prioritné  opatrenia  ako  nástroje  pre  rozhodovací
proces v adaptácii, a to:

● vypracovanie metodiky hodnotenia rizík �
a� po lokálnu a projektovú úroveò;

● posilnenie  in�titucionálneho  rámca  pre
adaptaèné procesy v SR, vytvorenie koordi
naèného mechanizmu;

● prístup  k  najnov�ím  informáciám  na
v�etkých  stupòoch  riadenia  a  pre  �irokú
verejnos�;

● rozvoj a aplikácie metodík pre ekonomické
hodnotenie adaptaèných opatrení (makro
ekonomické  dopady)  so  zoh¾adnením  ich
vzájomnej  synergie,  koherencie  adaptaè
ných a mitigaèných opatrení;

● vypracovanie  metodiky  na  posúdenie
medzisektorových  aspektov  ako  nástroja
na  výber  investièných  priorít  (s  cie¾om
�znásobi�� prínosy investícií).

Stratégia  v  oblasti Sídelné prostredie  podèiarkuje
silnú  väzbu  najmä na  Stavebný  zákon  è.  50/1976
Zb.  a  Zákon  o  podpore  regionálneho  rozvoja
è.  539/2008 Z.  z.  v  znení  Zák.  è.  309/2014 Z.  z.,
preto�e  podmienky  a  regulatívy  vyplývajúce

z  odvetvovo  zameraných  (sektorových)  právnych
predpisov  sú  premietané  do  èinností  územného
plánovania a územných plánov, ako aj do procesov
plánovania socioekonomického rozvoja (programy
hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja)  na  v�etkých
úrovniach  plánovania  (národná,  regionálna,
miesta),  ale  aj  do  sektorových  plánov,  ako  napr.
programy  starostlivosti  o  lesy,  programy odpado
vého  hospodárstva,  projekty  pozemkových  úprav,
energetické koncepcie a pod.

Z  uznesenia  vlády  SR  è.  148/2014  vyplýva  úloha
B.1.  predlo�i�  na  rokovanie  vlády  informáciu
o dosiahnutom pokroku pri realizácii adaptaèných
opatrení v SR.

V  systéme  verejného  zdravotníctva  je  nosným
dokumentom  pre  èinnosti  v  oblasti  environ
mentálneho  zdravia  Akèný  plán  pre  �ivotné
prostredie  a  zdravie  obyvate¾ov  Slovenskej
republiky IV (NEHAP). Jednou z nosných oblastí,
ktorej  sa  akèný plán  venuje  je  aj  zmena klímy  vo
vz�ahu k zdraviu obyvate¾stva SR.  Úrad verejného
zdravotníctva  SR  (ÚVZ  SR)  taktie�  pravidelne
informuje  o  adaptaèných  opatreniach  voèi  horú
èavám, povodniam a mrazom.

V oblasti územného plánovania bola problematika
zmeny klímy èiastoène zapracovaná do metodickej
príruèky  pre  obstarávate¾ov  a  spracovate¾ov
územnoplánovacej  dokumentácie  ��tandardy
minimálnej vybavenosti obcí�  (aktualizácia, 2010,
www.goo.gl/N8IKCB). V kapitole �Zeleò� boli vzaté do
úvahy  výzvy  v  oblasti  zmeny  klímy  a  ochrany
biodiverzity,  napríklad  je  tu  navrhnutý  index
nepriepustnosti,  percento  pokryvnosti  drevinami
a pod.

Problematika  zmeny  klímy  a  adaptácie  bola  e�te
detailnej�ie  rozpracovaná  v  Návrhu  zásad
a  pravidiel  územného  plánovania  (2013,
www.goo.gl/Zz5iKM).  V  tomto  dokumente  MDVaRR
bola samostatne rozpracovaná kapitola venujúca sa
zmene  klímy  a  jej  negatívnym  vplyvom  v
jednotlivých  k¾úèových  oblastiach  sídelného
prostredia, ale aj problematika adaptácie na zmenu
klímy  bola  osobitne  pojednaná  v  rámci  kapitoly
�Zeleò�.
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V  kapitole  uvádzame  vybrané  zákony  SR
vytvárajúce  podporné  prostredie  pre  realizáciu
adaptaèných  opatrení  na  vplyvy  zmeny  klímy
v  prostredí  Slovenska,  umo�òujúce  plánova�,
pripravova�  a  realizova�  adaptaèné  opatrenia  na
zmenu  klímy  aj  v  konkrétnych  územiach  miest
a obcí Slovenska. Týkajú sa:

● povinností  a  zodpovedností  samospráv
miest  a  obcí  v  starostlivosti  o  územie
a  obyvate¾ov  mesta/obce  (zákon  o  obec
nom zriadení),

● rozvoja  území  obcí  a  miest  (stavebný
zákon,  zákon  o  podpore    regionálneho
rozvoja),

● ochrany zdravia a bezpeènosti obyvate¾ov,
● ochrany  prírody,  tvorby  a  vyu�ívania
krajiny (zákon o ochrane prírody a krajiny,
vodný  zákon,  zákon  o  ochrane  pred
povodòami,  lesný zákon, zákon o ochrane
a  vyu�ívaní  po¾nohospodárskej  pôdy,
energetický zákon).

Ïal�ie zákony SR v �ivotnom prostredí napr. Zákon
è. 137/2010 Z. z. o ovzdu�í, alebo Zákon è. 79/2015
Z.  z. o odpadoch majú bli��iu  súvislos�  s mitigaè
nými  opatreniami,  ktoré  predchádzajú  zhor�o
vaniu sa stavu klímy.

Základnou  legislatívnou normou �zákon zákonov�
je  Ústava  Slovenskej  republiky  è.    460/1992  Zb.
(ïalej  len  Ústava),  ktorá  definuje  územie
Slovenskej  republiky  ako  jednotné  a  nedelite¾né
(Èl.3 ods.1).
Slovenská  Ústava  urèuje,  okrem  iného,  právo  na
ochranu  zdravia  i  majetku  osôb,  na  ochranu
�ivotného prostredia a kultúrneho dedièstva, právo
na  �ivot  v mieri  a  na  bezpeènos�  aj  v  núdzových
situáciách  a  prírodných  pohromách,  urèuje
povinnos�  �tátu  dba�  o  �etrné  vyu�ívanie
prírodných  zdrojov  a  o  ekologickú  rovnováhu
v krajine.

Ïalej urèuje, �e hospodárstvo Slovenskej republiky
sa  zakladá  na  princípoch  sociálne  a  ekologicky
orientovanej trhovej ekonomiky.

Ústava  vymedzuje  práva  a  povinnosti  �tátu,
zlo�kám  �tátnej  správy  i  územnej  samospráve  �
miestnej  i  regionálnej,  s  cie¾om  v�estranného
rozvoja územia a blaha obyvate¾stva.

Uvedené  práva  i  povinnosti  sú  definované  vo
viacerých rozvojových oblastiach ako hospodársky
rozvoj,  �ivotné  prostredie  a  prírodné  zdroje,
nerastné  bohatstvo,  sociálna  starostlivos�,  vzde
lanie,  kultúra  a  kultúrne  dedièstvo  bezpeènos�

a ïal�ie. Ústava stanovuje práva a povinnosti, ktoré
sú ïalej upravované zákonmi Slovenskej republiky
(SR).

Základnou  právnou  normou  samosprávy  na
miestnej úrovni je Zákon Slovenskej Národnej rady
è.  360/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení,  ktorý  má
celkom 32 ustanovení a jeho predmetom je urèenie
postavenia  a  úloh  samosprávy,  popisuje  práva
a povinnosti samosprávy, jej orgánov, organizácií,
zlo�iek.  Devä�  z  nich  podporuje,  resp.  vytvára
umo�òujúce  prostredie  pre    prípravu  a  realizáciu
adaptaèných  procesov  a  adaptaèných  opatrení,
resp.  umo�òuje  ich  zakomponovanie  do
dostupných  nástrojov  samosprávy  v  oblasti
plánovania, spravovania a rozhodovania.

Zákon  o  obecnom  zriadení

 na zmenu klímy samosprávou
na miestnej úrovni.

Základné  ustanovenia  vymedzujú  rámec
pôsobností  miest  a  obcí,  rámec  pre  ich  èinnosti,
povinnosti  a  zodpovednosti  a  jasne  definuje
základnú úlohu obce a to starostlivos� o v�estranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvate¾ov. Vplyvy
klimatických  zmien  sú  ohrozeniami  rozvoja
obce/mesta  a  priamo  ovplyvòujú  potreby  oby
vate¾ov.

Pre adaptaèné procesy a opatrenia  je významným
ustanovením zákona o obecnom zriadení celý § 3,
ktorý urèuje práva a povinnosti obce a obyvate¾ov
obce pri zúèastòovaní sa na samospráve obce, a to
u�  aj  v  procese  komunikácie  a  rozhodovania
prostredníctvom  orgánov  obce,  ale  aj  priamo
hlasovaním, èi verejným zhroma�ïovaním, ktorých
predmetom a súèas�ou mô�u by� aj otázky zmeny
klímy  a  jej  vplyvov  na  zdravie,  èi  majetok
obyvate¾ov.

Zmena  klímy,  resp.  jej  vplyvy, mô�e  by�  príèinou
�ivelnej  pohromy,  mô�e  spôsobi�  rôzne  havárie
a mimoriadne udalosti a  toto ustanovenie priamo
definuje práva a povinností obyvate¾a i samosprávy
v takejto situácii.  Napr. obyvate¾:

● má právo po�adova� súèinnos� pri ochrane
svojej  osoby  a  rodiny  a  svojho  majetku
nachádzajúceho  sa  v  obci,  po�adova�
pomoc v èase náhlej núdze,

● má  povinnos�  poskytova�  pod¾a  svojich
schopností  a mo�ností  osobnú  pomoc  pri
likvidácii  a  na  odstraòovaní  následkov
�ivelnej pohromy alebo havárie v obci.



24

K
A
TA

LÓ
G
A
D
A
PT
A
È
N
ÝC
H
O
PA
TR

E
N
Í
M
IE
ST

A
O
B
C
Í
B
SK

N
A
N
E
PR

IA
ZN

IV
É
D
Ô
SL
E
D
K
Y
ZM

E
N
Y
K
LÍ
M
Y 
|

Obec je pod¾a § 3 ods.4 (obyvatelia obce) povinná
poskytnú� obyvate¾ovi obce nevyhnutnú okam�itú
pomoc  v  jeho  náhlej  núdzi  spôsobenej  �ivelnou
pohromou,  haváriou  alebo  inou  podobnou
udalos�ou, najmä zabezpeèi� mu prístre�ie,  stravu
alebo inú materiálnu pomoc.

§  4 jasne  vymedzuje  samostatnos�  samosprávy
v  spravovaní  obce  a  v  rozhodovaní  o  v�etkých
zále�itostiach urèených samospráve zákonom. Ods.
3  vymedzuje  hlavné  èinnosti,  ktoré  samospráva
vykonáva, medzi nimi sú èinnosti:

● hospodárske,  finanèné  a  rozpoètové
(hospodárenie  s  majetkom  obce,  tvorba
rozpoètu, miestne dane a poplatky, dotácie
a  granty,  mimorozpoètové  zdroje    §  7
Financovanie obce�),

● investièné, realizaèné a výkonné (verejno
prospe�né  slu�by,  výstavba,  údr�ba
komunikácií...),

● plánovacie  (tvorba  územných  plánov,
stratégií, koncepcií...),

● kontrolné a regulaèné (tvorba kontrolných
mechanizmov,  vyjadrovanie  sa  k  investi
èným  a  podnikate¾ským  zámerom  v  obci,
ochrana  �P,  ochrana  pamiatok,  zabez
peèuje verejný poriadok...),

● komunikaèné  (verejné  zhroma�denia,
miestne referendá).

Súèas�ou  spravovania  rozvoja obce/mesta  a  skva
litòovania �ivota obyvate¾ov je aj zmieròovanie a�
eliminácia  ohrození,  akými  sú  aj  vplyvy  zmeny
klímy  na  územie  a  na  obyvate¾ov  obce  a  mesta.

Prvá èas� Staveného zákona è. 50/1976 Zb. v znení
jeho  viacerých  zmien  je  o  územnom  plánovaní,
ktoré  predstavuje  sústavnú  èinnos�,  ktorá
komplexne  rie�i  priestorové  usporiadanie  a
funkèné  vyu�ívanie  územia,  urèuje  jeho  zásady,
navrhuje    vecnú  a  èasovú  koordináciu  èinností
ovplyvòujúcich  �ivotné  prostredie,  ekologickú
stabilitu,  kultúrnohistorické  hodnoty  územia,
územný rozvoj a tvorbu krajiny v zhode s princípmi
trvalo udr�ate¾ného rozvoja.

Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý
súlad  v�etkých  èinností  v  území  s  osobitným
zrete¾om  na  starostlivos�  o  �ivotné  prostredie,

dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpeèenie
trvalo  udr�ate¾ného  rozvoja,  na  �etrné  vyu�ívanie
prírodných  zdrojov  a  na  zachovanie  prírodných,
civilizaèných a kultúrnych hodnôt.

Základným  nástrojom  územného  rozvoja
Slovenskej  republiky  je  územnoplánovacia
dokumentácia (ÚPD), ktorú tvoria:

1. Koncepcia územného rozvoja Slovenska �
schva¾uje Vláda SR Nariadením vlády,

2. Územný  plán  regiónu  (VÚC)  �  schva¾uje
VÚC vydaním VZN o záväznej èasti ÚP,

3. Územný  plán  obce/obcí  �  schva¾uje  obec
vydaním VZN o záväznej èasti ÚP.

Mestá a obce s viac ako 2 000 obyvate¾mi sú pod¾a
zákona  povinné  ma�  územný  plán  obce.
Územnoplánovacou  dokumentáciou  na  úrovni
obce je tie� Územný plán zóny.

Odvetvové/sektorové  koncepcie  ústredných
orgánov  �tátnej  správy  a  koncepcie  rozvoja
regiónov,  obcí  a  iné  programy  týkajúce  sa
hospodárskeho,  sociálneho  alebo  kultúrneho
rozvoja  v  príslu�nom  území,  musia  by�  pod¾a
zákona  o  územnom  plánovaní  v  súlade  so
záväznými  èas�ami  územnoplánovacej  dokumen
tácie  na  príslu�ných  úrovniach  územného
plánovania.

Orgánmi  územného  plánovania  (zodpovedné
in�titúcie za územný rozvoj a územné plánovanie)
sú:

● �tát  prostredníctvom ministerstva,  najmä
MDVaRR  SR  (ústredný  orgán  územného
plánovania),

● vy��í  územný  celok  (samosprávny  kraj,
regionálna samospráva),

● obec/mesto, skupina susediacich obcí.

Stavebný  zákon  ustanovuje  v  územných  plánoch
obcí  a územných plánoch  zón  zásady a  regulatívy
funkèného  vyu�itia  územia,  prostredníctvom
ktorých  je  mo�né  realizova�  ochranu  pred
nepriaznivými  dôsledkami  zmeny  klímy  (napr.
ochranu pre povodòami, zosuvmi, zeleò v sídlach).
Navrhované  relevantné  adaptaèné  opatrenia  pre
dané  územie  je  potrebné  primerane  premietnu�
zodpovedajúcemu stupòu územného plánu.

Jednou z významných oblastí, ktorá si v budúcnosti
bude  vy�adova�  zmeny  v  legislatíve  (pod¾a
odporúèaní  schválenej  Stratégie  adaptácie
Slovenskej  republiky  na  nepriaznivé  dôsledky
zmeny klímy)  je práve územné plánovanie a bude
potrebné

. U�
pri tvorbe Koncepcie územného rozvoja SR okrem
východiskového podkladu, ktorým by mala by� tie�
Národná  stratégia  regionálneho  rozvoja  SR,  by
medzi  východiskové  podklady  mala  patri�  aj
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adaptaèná  stratégia  SR  (bli��ie kapitola  4.2
Národné strategické dokumenty).

Odvetvové/sektorové  koncepcie  ústredných
orgánov  �tátnej  správy  a  koncepcie  rozvoja
regiónov,  obcí  a  iné  programy  týkajúce  sa
hospodárskeho,  sociálneho  alebo  kultúrneho
rozvoja  v  príslu�nom  území,  musia  by�  pod¾a
zákona  o  územnom  plánovaní  v  súlade  so
záväznými  èas�ami  územnoplánovacej
dokumentácie na príslu�ných úrovniach územného
plánovania.

Socioekonomické plánovanie  rozvoja území miest
a  obcí,  ktoré  má  by�  zamerané  aj  na  rie�enia
negatívnych  vplyvov  zmeny  klímy  na  územie
a  obyvate¾ov  daného  mesta/obce    vychádza  zo
Zákona  o  podpore  regionálneho  rozvoja
è.  539/2008  Z.  z.  v  znení  Zák.  è.  309/2014  Z.  z.
Zákon  ustanovuje  ciele  a  podmienky  podpory
regionálneho rozvoja, upravuje pôsobnos� orgánov
�tátnej  správy,  vy��ích  územných  celkov,  obcí  a
ïal�ích  subjektov  územnej  spolupráce,  stanovuje
podmienky  na  koordináciu  a  realizáciu
regionálneho rozvoja.

Hlavným cie¾om podpory regionálneho rozvoja je:
a) odstraòova�  alebo  zmieròova�  ne�iaduce

rozdiely  v  úrovni  hospodárskeho  rozvoja,
sociálneho  rozvoja  a  územného  rozvoja
regiónov  a  zabezpeèi�  trvalo  udr�ate¾ný
rozvoj regiónov,

b) zvy�ova�  ekonomickú  výkonnos�,  kon
kurencieschopnos�  regiónov  a  rozvoj
inovácií v regiónoch pri zabezpeèení trvalo
udr�ate¾ného rozvoja,

c) zvy�ova�  zamestnanos�  a  �ivotnú  úroveò
obyvate¾ov  v  regiónoch  pri  zabezpeèení
trvalo udr�ate¾ného rozvoja.

Zabezpeèenie  trvalo  udr�ate¾ného  rozvoja  ve¾mi
úzko  súvisí  s  vplyvmi  zmeny  klímy  na  územia
i  obyvate¾ov  miest  a  obcí  a  so  schopnos�ou
adaptova� sa na tieto zmeny.

Plánovanie  rozvoja  regiónov, miest  a  obcí  sa  ako
povinnos� v súlade s týmto zákonom vykonáva na

● národnej  úrovni  (územie  celej  krajiny �
R�ÚJ 1/NUTS 1),

● regionálnej úrovni (územie kraja/ vy��ieho
územného  celku � VUC � R�ÚJ 3/NUTS
3),

● miestnej úrovni (územie obce/mesta, alebo
na území skupiny obcí � L�ÚJ 2/LAU 2).

Plánovanie rozvoja sa nevykonáva na úrovni oblastí
(R�ÚJ 2/NUTS 2) a okresov (L�ÚJ 1/LAU 1).

Zákon è. 539/2008 Z. z. v znení Zák. è. 309/2014
Z. z. o podpore regionálneho rozvoja ukladá povin

nos�  vypracováva�  a  schva¾ova�  hlavné  rozvojové
dokumenty, ku ktorým  jedným z podkladov majú
by� adaptaèné stratégie na príslu�nej úrovni:

a) Národná  stratégia  regionálneho  rozvoja
Slovenskej  republiky na úrovni R�ÚJ  1 �
územie celej krajiny � schva¾uje Vláda SR
Nariadením vlády,

b) Program  hospodárskeho  rozvoja  a
sociálneho  rozvoja  vy��ieho  územného
celku na úrovni R�ÚJ 3 (ïalej len PHSR) �
schva¾uje  zastupite¾stvo  regionálnej
samosprávy uznesením (úroveò VÚC),

c) Program  hospodárskeho  rozvoja  a
sociálneho  rozvoja  obce/mesta  na  úrovni
L�ÚJ  2  (ïalej  len  PHSR)  � schva¾uje
zastupite¾stvo  mestskej/obecnej  samo
správy uznesením,

d) Spoloèný program hospodárskeho rozvoja
a  sociálneho  rozvoja  obcí  (susediacich
obcí)  na  úrovni  L�ÚJ  2  � schva¾ujú
zastupite¾stvá obecných samospráv uzne
sením.

Pre  vypracovanie  PHSR  obce/mesta/VÚC  je
Ministerstvom  dopravy,  výstavby  a  regionálneho
rozvoja  SR  (MDVaRR  SR)  spracovaná  Metodika
(február  2015,  verzia  2.0),  ktorá  nie  je  právne
záväzná  a  má  pre  plánovaèov  (zadávate¾ov
a  spracovate¾ov)  odporúèací  charakter.  Metodika
�pecificky  nenavrhuje  konkrétne  spracovanie
analýzy vonkaj�ích/globálnych ohrození, akými sú
vplyvy zmeny klímy, ale zadávate¾ (mesto/obec) a
spracovate¾  rozvojového  dokumentu  (PHSR
regiónu,  obce), majú  príle�itos�  uvies�  èi,  ako  a  v
akom rozsahu analýzu ohrozenia zmenou klímy do
dokumentu zakomponujú.

Predmetom  zákona  je  organizovanie  výkonu
verejného  zdravotníctva,  ale  aj  prevencia  zdravia
a  okrem  iných  stanovuje  po�iadavky  na  zdravé
�ivotné podmienky a zdravé pracovné podmienky.
Orgánmi  verejného  zdravotníctva  sú ministerstvá
SR  (zdravotníctva,  obrany,  vnútra,  dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja), úrady verejného
zdravotníctva a Slovenská informaèná slu�ba, ktoré
spolupracujú  s  obcami  a  mestami  pri  ochrane,
podpore  a  rozvoji  verejného  zdravia.  Zákon
upravuje  postup orgánov  verejného  zdravotníctva
pri  mimoriadnych  udalostiach  ako  sú  napr.
povodne, hromadný výskyt prenosných ochorení.

Obce sú v zmysle zákona povinné plni� opatrenia na
predchádzanie  ochoreniam  nariadené  úradom
verejného  zdravotníctva  alebo  regionálnym
úradom verejného zdravotníctva, a to tie� v oblasti
ohrozenia  verejného  zdravia,  ktoré  mô�e  nasta�
v dôsledku mimoriadnych situácií a udalostí akými
sú povodne, horúèavy vzniknuté následkom zmeny
klímy  a  ohrozujúce  zdravie  postihnutého  oby
vate¾stva.
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Úrady  verejného  zdravotníctva  pri  ohrození
verejného zdravia (okrem iných):

● podie¾ajú  sa  na  hodnotení  ohrozenia
verejného  zdravia  z  h¾adiska  ochrany
zdravia,

● vyu�ívajú  a  zabezpeèujú  systém  rýchlej
výstrahy  a  hlásia  udalosti  a  prípady
vyznaèujúce  sa  potenciálom  sta�  sa
hrozbou pre zdravie verejnosti,

● vykonávajú  vy�etrenia  a  identifikáciu
biologických,  chemických  a  radiaèných
faktorov,  ktoré  vplyvom  mimoriadnej
udalosti mô�u ohrozova� verejné zdravie, a
ïal�ie.

Pri  ohrození  verejného  zdravia  II.  stupòa  úrady
verejného  zdravotníctva  podávajú  orgánom
príslu�ným  na  úseku  civilnej  ochrany
obyvate¾stva návrh  na  vyhlásenie  mimoriadnej
situácie a  tie�  návrhy  na  evakuáciu,  ukrytie
obyvate¾stva,  doèasné,  èi  trvalé  presídlenie,
monitorovanie,  re�imové  opatrenia,  likvidáciu
úniku  nebezpeèných  látok  a  zamedzenie  ich
nekontrolovaného  �írenia,  vykonanie  opatrení  na
zabezpeèenie záchranných prác a viaceré ïal�ie.

Zákon  tie�  urèuje  povinnosti  fyzickým
a  právnickým  osobám,  ktoré  sú  povinné  plni�
opatrenia  pri  ohrozeniach  verejného  zdravia
nariadené  príslu�ným  orgánom  verejného
zdravotníctva.

  upravuje  podmienky  na  úèinnú
ochranu �ivota, zdravia a majetku pred následkami
mimoriadnych udalostí, ako aj ustanovuje úlohy a
pôsobnos�  orgánov  �tátnej  správy,  obcí  a  práva  a
povinnosti  fyzických  osôb  a  právnických  osôb  pri
zabezpeèovaní  civilnej  ochrany  obyvate¾stva.
Jedným z nástrojov je Analýza územia z h¾adiska
rizík,  ako  aj  z  nich  vyplývajúci  mo�ný  vznik
mimoriadnej  udalosti,  ktorá  je  základným
dokumentom  vypracovávaným  na  regionálnej
i národnej úrovni.

ustanovuje postupy pri
prevencii  záva�ných  priemyselných  havárií,  na
pripravenos�  na  ich  zdolávanie  a  obmedzovanie
následkov  na  �ivot  a  zdravie  ¾udí,  �ivotné
prostredie  a  majetok.  Systém  hodnotenia  rizika
záva�ných priemyselných havárií zahàòa:

● identifikáciu  nebezpeèenstiev  (zdrojov  ri
zika),

● kvantifikáciu  pravdepodobnosti  vzniku
záva�ných priemyselných havárií,

● analýzu  príèin  a  následkov  (hodnotenie
rozsahu  a  záva�nos�)  záva�nej  priemy
selnej  havárie  vrátane  analýzy  vonkaj�ích
udalostí  (napr.  vplyv  nepriaznivých
meteorologických a geologických podmie
nok).

Podobne
 upravuje podmienky pre analýzu

rizík  pre  kritickú  infra�truktúru,  ktorá  obsahuje
posúdenie hrozby jej naru�enia alebo znièenia, ako
aj  predpokladané  dôsledky  naru�enia  alebo
znièenia.

urèuje  vedenie  preh¾adov  zdrojov,
ktoré mô�u spôsobi� krízovú situáciu, analyzovanie
týchto  rizík  a  prijímanie  opatrení  na  odstránenie
ich príèin. Ministerstvá a ostatné ústredné orgány
�tátnej  správy  zriaïujú  krízový  �táb,  ktorý  ako
výkonný orgán krízového riadenia analyzuje riziká
krízovej situácie, navrhuje opatrenia na jej rie�enie
a koordinuje èinnos� zlo�iek vo svojej pôsobnosti.
Ministerstvo  vnútra  Slovenskej  republiky
koordinuje  èinnos�  orgánov  krízového  riadenia  �
ministerstvá,  ostatné  ústredné  orgány  �tátnej
správy,  Národná  banka  Slovenska,  obvodný  úrad
i obec.

upravuje  èinnosti
organizácií  integrovaného  záchranného  systému,
pôsobnosti  a  úlohy  orgánov  �tátnej  správy  a
záchranných  zlo�iek  v  rámci  integrovaného
záchranného  systému,  práva  a  povinnosti  obcí
a  iných  právnických  a  fyzických  osôb    pri
koordinácii  èinností  súvisiacich  s  poskytovaním
pomoci,  ak  je  bezprostredne  ohrozený  �ivot,
zdravie, majetok alebo �ivotné prostredie.

Predmetom  zákona  o  energetike  je  úprava
podmienok  pre  podnikanie.  Medzi  podnikanie  v
energetike  pod¾a  zákona  patrí  výroba,  prenos,
distribúcia a dodávka elektriny, výroba, preprava,
distribúcia,  prevádzkovanie  potrubí  na  prepravu
pohonných  látok  alebo  ropy,  uskladòovanie  a
dodávka  plynu.  Ïalej  zákon  upravuje  práva  a
povinnosti úèastníkov  trhu v energetike, ako aj,  v
súvislosti    s  adaptáciou  na  vplyvy  zmeny  klímy,
opatrenia  zamerané  na  zabezpeèenie  bezpeènosti
dodávky elektriny a plynu napr. pri mimoriadnych
udalostiach  ako  sú  povodne,  resp.  havarijné
situácie  na  kritickej  infra�truktúre  spôsobené
dôsledkami zmeny klímy.

V  tejto  súvislosti    zákon  definuje  stav  núdze
v  elektroenergetike  ako  náhly  nedostatok  alebo
hroziaci  nedostatok  energie,  zmena  frekvencie  v
sústave nad alebo pod úroveò urèenú pre technické
prostriedky  zabezpeèujúce  automatické  odpájanie
zariadení  od  sústavy  v  súlade  s  technickými
podmienkami prevádzkovate¾a prenosovej sústavy,
alebo preru�enie paralelnej prevádzky prenosových
sústav,  ktoré  mô�e  spôsobi�  významné  zní�enie
alebo  preru�enie  dodávok  elektriny  alebo
vyradenie energetických zariadení z èinnosti alebo
ohrozenie  �ivota  a  zdravia  ¾udí  na  vymedzenom
území alebo na èasti vymedzeného územia.
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Stav  núdze  v  elektroenergetike  mô�e  vzniknú�
v dôsledku nedostatku zdrojov energie, ohrozenia
bezpeènosti  a  spo¾ahlivosti  prevádzky  sústavy,
havárií  na  zariadeniach  pre  výrobu,  prenos  a
distribúciu  elektriny,  ale  tie�  v  dôsledku
mimoriadnych  udalostí  a  krízovej  situácie,  èi  aj
v  dôsledku  teroristického  útoku.    Rie�enie  stavu
núdze  pod¾a  tohto  zákona  v  dôsledku  mimo
riadnych  udalostí  (povodeò,  po�iar,  iný  havarijný
stav  vplyvom  zmeny  klímy)  má  priamu  súvislos�
s  predmetom  Zákon  è.  45/2011  Z.  z.  o  kritickej
infra�truktúre,  ktorý  upravuje  povinnosti  a
analyzuje  riziká  pre  kritickú  infra�truktúru,  s
posúdením hrozieb jej naru�enia alebo znièenia.

Ak  bol  vyhlásený  stav  núdze,  úèastníci  trhu  s
elektrinou  sú  povinní  podie¾a�  sa  na  odstránení
príèin a dôsledkov a na obnove dodávok elektriny.
Ka�dý  úèastník  trhu  s  elektrinou  je  povinný
podrobi�  sa  opatreniam  zameraným  na
predchádzanie stavu núdze, èo vlastne predstavuje
plánova�  a  realizova�  adaptaèné  opatrenia  na
vplyvy zmeny klímy.

Zákon  o  vodách  è.  364/2004  a  o  zmene  zákona
Slovenskej  národnej  rady  è.  372/1990  Zb.  o
priestupkoch v znení neskor�ích predpisov (vodný
zákon) vytvára podmienky na:

a) v�estrannú  ochranu  vôd  vrátane  vodných
ekosystémov  a  od  vôd  priamo  závislých
ekosystémov v krajine,

b) zachovanie alebo zlep�ovanie stavu vôd,
c) úèelné,  hospodárne  a  trvalo  udr�ate¾né

vyu�ívanie vôd,
d) mana�ment  povodí  a  zlep�enie  kvality

�ivotného prostredia a jeho zlo�iek,
e) zni�ovanie nepriaznivých úèinkov povodní

a sucha,
f) zabezpeèenie funkcií vodných tokov,
g) bezpeènos� vodných stavieb,

a    upravuje  práva  a  povinnosti  fyzických  osôb  a
právnických  osôb  k  vodám  a  nehnute¾nostiam,
ktoré  s  nimi  súvisia  pri  ich  ochrane,  úèelnom  a
hospodárnom  vyu�ívaní,  oprávnenia  a  povinnosti
orgánov �tátnej vodnej správy vrátane obcí a miest
a  zodpovednos�  za  poru�enie  povinností  pod¾a
tohto zákona.

Tento  tzv.  vodný  zákon  definuje  podmienky  a
èinnosti,  ktoré  úzko  súvisia  s  potenciálnymi
vplyvmi zmeny klímy a s ich mo�nými rie�eniami:

● podmienky  pre  tvorbu  koncepcií  udr�a
te¾ného  vyu�ívania  vôd  (povrchových,
podzemných) a ich ochrany, na prípravu a
spracovanie  plánov  mana�mentu  správ
neho územia povodí,

● environmentálne  ciele    a  programy  opa
trení  (plán  mana�ment  povodí)  na
zabezpeèenie  ochrany  vôd  a  jej  trvalo
udr�ate¾ného  vyu�ívania  pre  útvary
povrchových a podzemných vôd, pre rôzne

kategórie  územia  s  rôznym  stupòom
ochrany,

● vodné plánovanie, okrem iného aj v oblasti
zabezpeèenia  koncepcie  a  koordinácie
opatrení na zni�ovanie nepriaznivých úèin
kov povodní a sucha,

● èinnosti  a  opatrenia  pri  mimoriadnom
zhor�ení,  alebo  mimoriadnom  ohrození
kvality  vôd,  ktoré  mô�e  by�  spôsobené
neovládate¾ným únikom �kodlivých látok a
obzvlá�� �kodlivých látok, ktorým mô�u by�
napr. aj prívalové da�de, splavy a povodne.

V  samostatných  èastiach  vodný  zákon
charakterizuje    inundaèné  územie  ako  územie
pri¾ahlé  k  vodnému  toku,  zaplavované  vyliatím
vody  z  koryta,  ktoré  je  vymedzené  ochrannou
hrádzou  alebo  protipovodòovou  líniou,  alebo
záplavovou  èiarou.  Rozsah  inundaèného  územia,
ktoré  je  vymedzené  záplavovou  èiarou,  urèuje
orgán  �tátnej  vodnej  správy  na  návrh  správcu
vodohospodársky významných vodných tokov.

Zákon tie�, okrem ulo�enia v�eobecných povinností
fyzickým  a  právnickým  osobám,  orgánom  �tátnej
správy,  správcom  povodí  a  ïal�ím  pri  vyu�ívaní
a ochrane vôd, urèuje podmienky ochrany vodných
tokov  a  ich  korýt  ako  prevenciu  a  zmieròovanie
povodní  s  ustanovením  povinností  vlastníkom
stavieb  a  technických  zariadení  vo  vodnom  toku,
alebo v inundaènom území. Takými sú: dba� o ich
riadnu  údr�bu  a  o  ich  statickú  bezpeènos�,  aby
neohrozovali  plynulý  odtok  vôd;  zabezpeèi�  ich
pred  �kodlivými  úèinkami  vôd,  splaveninami
a ¾adom; a tie� odstraòova� nánosy a preká�ky vo
vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.

Vlastníkom,  správcom  alebo  nájomcom
po¾nohospodárskych  lesných  pozemkov  ukladá
povinnos�  ich  obhospodarova�  takým  spôsobom,
ktorý nielen zachová vhodné podmienky na výskyt
vôd,  ale  aj  napomáha  zlep�ovaniu  vodných
pomerov;  zabraòova�  �kodlivým  zmenám  odto
kových  pomerov,  splavovaniu  pôdy  a  dba�  o
udr�iavanie  pôdnej  vody  a  o  zlep�enie  retenènej
schopnosti  územia.  V�etky  uvedené  povinnosti
sú/mô�u  by�  adaptaènými  opatreniami  na
negatívne vplyvy zmeny klímy.

�peciálnym  právnym  predpisom  zameraným  na
ochranu  ¾udí,  území,  infra�truktúry,  majetku
nadväzujúcim na vodný zákon, je zákon o ochrane
pred  povodòami.  Zákon  è.  7/2010  Z.  z.  definuje
povodeò ako prírodný jav, pri ktorom voda doèasne
zaplaví územie, ktoré zvyèajne nie je zaliate vodou.
Ochranou  pred  povodòami  sú  pod¾a  zákona
èinnosti,  ktoré  sú  zamerané  na  zní�enie
povodòového  rizika  na  povodòami  ohrozovanom
území, na predchádzanie záplavám spôsobovanými
povodòami  a  na  zmieròovanie  nepriaznivých
následkov  povodní  na  ¾udské  zdravie,  �ivotné
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prostredie,  kultúrne  dedièstvo  a  na  hospodársku
èinnos�.

Zákon  ustanovuje  opatrenia  na  ochranu  pred
povodòami,  ktoré  sa  vykonávajú  preventívne,  v
èase nebezpeèenstva povodne, poèas povodne a po
povodni  a  zároveò  urèuje  povinnosti  a  zodpo
vednosti  orgánom  �tátnej  správy  a  orgánom
ochrany  pred  povodòami,  VÚC  a  obciam,  ako  aj
právnickým  a  fyzickým  osobám  pri  ochrane  pred
povodòami.

V  súèasnosti  u�  sú  na  internete  dostupné
spracované mapy  povodòového  ohrozenia,  ktoré
sa  pod¾a  tohto  zákona  spracovávajú  pre  ka�dú
geografickú  oblas�,  v  ktorej  existuje  potenciálne
významné  povodòové  riziko.  Mapa  povodòového
ohrozenia  zobrazuje  mo�nosti  zaplavenia  územia
s malou (raz za 1 000 rokov), strednou  (raz za 100
rokov)  a  ve¾kou  (raz  za  10  rokov)  pravde
podobnos�ou  výskytu  s  orientaèným  oznaèením
záplavových  èiar.  Vyznaèenie  záplavových  èiar
zobrazených  na  mapách  povodòového  ohrozenia
zabezpeèuje  obec  do  územného  plánu  obce  alebo
územného  plánu  zóny  pri  najbli��om  preskú
mavaní  schváleného  územného  plánu  pod¾a
osobitného  predpisu.  Ak  obec  nemá  spracovaný
územný  plán  obce,  vyu�íva  mapy  povodòového
ohrozenia v èinnosti stavebného úradu.

Na  mapy  povodòové  ohrozenia  majú  by�
vypracované mapy  povodòového  rizika,  ktoré
obsahujú  údaje  o  potenciálne  nepriaznivých
dôsledkoch záplav spôsobených povodòami, ktoré
sú zobrazené na mapách povodòového ohrozenia.
Obsahujú  najmä  odhady  poètu  ohrozených
obyvate¾ov  povodòou,  ohrozené  hospodárske  a
priemyselné  èinnosti,  ktoré  mô�u  spôsobi�
havarijné  zneèistenie  vôd,  informácie  o  ïal�ích
mo�ných  zdrojoch  zneèistenia  vôd,  výskyt
chránených území v ohrozenom území povodòami
a ïal�ie.

V  nadväznosti  na  zákon  o  vodách  tento  zákon
spresòuje  inundaèné  územia  so  zákazmi  umiest
òovania  stavieb,  prevádzok,  èi  vykonávaním
konkrétnych èinností.

Zákon je svojim obsahom postupom ochrany pred
povodòami  od  spracovania Plánu  mana�mentu
povodòového  rizika  a  jeho  koordinácie  cez
spracovanie Povodòových  plánov  záchranných  a
zabezpeèovacích  prác,  ktoré  sa  vypracovávajú  na
úrovni  okresov  a  obcí.  Súèas�ou  povodòového
plánu záchranných prác obce sú povodòové plány
záchranných  prác  právnických  osôb  a  fyzických
osôb,  ktorých  stavby,  objekty  alebo  zariadenia na
území  obce  mô�u  by�  postihnuté  povodòou  a  sú
vypracúvané  na  základe  v�eobecne  záväzného
nariadenia obce.

Zákon  o  ochrane  pred  povodòami    je  postupom
riadenia a organizácie ochrany pred povodòami na
v�etkých úrovniach riadenia (ministerstvá, okresné
úrady,  obce,  povodòové  komisie),  ako  aj  na
úrovniach  VÚC,  HaZZ  SR,  PZ  SR,  zlo�iek
ozbrojených síl a ïal�ích.

Úèelom  zákona  o  lesoch  je  v  súvislosti  s  vplyvmi
zmeny klímy dôle�ité

a) zachovanie,  zve¾aïovanie a ochrana  lesov
ako  zlo�ky  �ivotného  prostredia  a
prírodného  bohatstva  krajiny  na  plnenie
ich nenahradite¾ných funkcií,

b) zabezpeèenie diferencovaného, odborného
a  trvalo  udr�ate¾ného  hospodárenia  v
lesoch,

c) zosúladenie  záujmov  spoloènosti  a  vlast
níkov lesov.

Trvalo  udr�ate¾ným  hospodárením  v  lesoch  sa
rozumie hospodárenie v lesoch takým spôsobom a
v  takom  rozsahu,  aby  sa  zachovala  ich  biologická
diverzita,  odolnos�,  produkèná  a  obnovná
schopnos�,  �ivotnos�  a  schopnos�  plni�  funkcie
lesov,  ekologická  stabilita,  èo  je  schopnos�  lesa
odoláva�  alebo  sa  vyrovna�  s  vnútornými  a
vonkaj�ími  vplyvmi,  ktorým  je  aj  ohrozenie  lesa
globálnym  ohrozením  zmeny  klímy,  a  to  bez
trvalého naru�enia funkènej �truktúry lesa.

Ako  �kodlivého  èinite¾a,  ktorý  mô�e  spôsobi�
zní�enie  odolnosti  lesa,  jeho  ekologickej  stability,
mô�e  po�kodi�  alebo  znièi�  les  alebo  jeho  èasti,
definuje  zákon okrem biotických  èinite¾ov  (hmyz,
zver) aj abiotické èinitele � najmä vietor, povodeò,
sucho,  námraza,  sneh  alebo  iný  prírodný  jav.  A
ochranou  lesa  sa  pod¾a  zákona  rozumie  súbor
èinností  zameraných  na  udr�anie  a  zvy�ovanie
odolnosti  lesov,  ich  ekologickej  stability  a
odstraòovanie  následkov  spôsobených  vy��ie
uvedenými �kodlivými èinite¾mi.

Obhospodarovate¾  lesa  je  povinný  vykonáva�
preventívne  opatrenia  s  cie¾om  predchádza�
po�kodeniu  lesa a  vykonáva� ochranné a obranné
opatrenia  pred  �kodami  spôsobovanými
�kodlivými èinite¾mi. Väè�ina z uvedených opatrení
je  smerovaná  k  zamedzeniu  biotických  �kodcov,
ochranné  opatrenia  proti  abiotickým  èinite¾om
zákon uvádza napr.:

● zabezpeèi� zis�ovanie a evidenciu výskytu a
vývoja  �kodlivých  èinite¾ov,  a  nimi
spôsobeného po�kodenia lesa,

● vykonáva�  preventívne  opatrenia  a
zabezpeèova�  stabilitu  a  odolnos�  lesných
porastov,

● vykonáva�  preventívne  opatrenia  proti
vzniku lesných po�iarov (mô�u vznika� ako
následky súch a horúèav).
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V  prípade  odstraòovania  následkov  havarijných
stavov v lesoch mô�u právnické osoby alebo fyzické
osoby vykona� nevyhnutné opatrenia bezodkladne.
O ich vykonaní sú povinné neodkladne informova�
obhospodarovate¾a  lesa  a  orgán  �tátnej  správy
lesného hospodárstva.

V  rámci  opatrení  na  zaistenie  bezpeènosti  osôb
a  majetku,  vlastník  nehnute¾nosti  je  povinný
vykona�  opatrenia,  ktorými  zabezpeèí
nehnute¾nos�,  stavbu  alebo  zariadenie  pred
�kodami, ktoré by mohli spôsobi� najmä zosúvanie
pôdy, padanie kameòov, stromov a lavín z lesných
pozemkov.  Rozsah  a  spôsob  týchto  zabez
peèovacích  opatrení  urèí  príslu�ný  orgán  �tátnej
správy po dohode s orgánom �tátnej správy lesného
hospodárstva.  Vlastník,  správca  alebo  obhospo
darovate¾ lesa je povinný umo�ni� vykonanie týchto
opatrení.

Nástrojom  �tátu,  vlastníka,  správcu  a
obhospodarovate¾a  lesa  na  trvalo  udr�ate¾né
hospodárenie  v  lese  je Program  starostlivosti  o
lesy,  ktorý  sa  spracováva  spravidla na  10  rokov a
definuje  program  starostlivosti  hospodárskych
opatrení.  Program  starostlivosti  o  lesy  mô�e  by�
priestorom  aj  pre  definovanie  adaptaèných
opatrení na negatívne vplyvy zmeny klímy na les.

Zákon  definuje  aj  predèasnú  obnovu  programu
starostlivosti,  úpravu  alebo  zmenu.  Predèasná
obnova  programu  starostlivosti  je  vyhotovenie
nového  programu  starostlivosti  pred  skonèením
platnosti  programu  starostlivosti,  ak  v  dôsledku
vplyvov  �kodlivých  èinite¾ov,  teda  aj  abiotických
èinite¾ov (vietor, povodne, suchá) v lesoch dôjde k
naru�eniu  lesných  porastov  v  takom  rozsahu,  �e
zámery a ciele programu starostlivosti nie je mo�né
dosiahnu�.

Nástrojom  ochrany  a  hospodárenia  v  lese  sú  tie�
územnoplánovacie  èinnosti  a�  na  úrovni  miest  a
obcí,  ktoré  majú  zoh¾adòova�    podmienky  vyu�í
vania lesa v súlade so zákonom aj vrátane prognózy
vývoja zmeny klímy a  jej oèakávaných vplyvov na
rie�ené územia. Cez územnoplánovacie èinnosti sa
lesy  stávajú  súèas�ou  územných  plánov,  a  tak
ovplyvòujú rozvoj územia konkrétnej obce/mesta.
A  v  prípade,  �e  obec/mesto  má  vypracovanú  aj
adaptaènú stratégiu na vplyvy zmeny klímy, táto by
mala  by�  zapracovaná  v  týchto  dokumentoch  so
zameraním na ochranu a vyu�ívanie lesa.

Zákon  ustanovuje  ochranu  vlastností  a  funkcií
po¾nohospodárskej pôdy a zabezpeèenie  jej  trvalo
udr�ate¾ného  obhospodarovania  a  po¾nohos
podárskeho  vyu�ívania,  ochranu  environ

mentálnych  funkcií  po¾nohospodárskej  pôdy  a
ochranu  výmery  po¾nohospodárskej  pôdy.  Za
trvalo  udr�ate¾né  sa  pod¾a  zákona  pova�uje
vyu�ívanie a obhospodarovanie po¾nohospodárskej
pôdy  a  ochrana  jej  vlastností  a  funkcií  takým
spôsobom a v takom rozsahu, aby sa zachovala jej
biologická  rozmanitos�,  úrodnos�,  schopnos�
obnovy a schopnos� plni� v�etky funkcie.

V  súvislosti  so  zmenou  klímy  a  jej  negatívnymi
vplyvmi  sa  za  degradáciu  pôdy  pova�uje  aj
znehodnotenie  po¾nohospodárskej  pôdy  vodnou
eróziou,    veternou  eróziou,  èi  zhutnením  pôdy  a
stanovuje  postupy  na  ochranu  pred  degradáciou
napr.  výsadbu  úèelovej  po¾nohospodárskej  a
ochrannej  zelene  vrátane výsadby  rýchlorastúcich
drevín,  alebo  usporiadanie  honov  v  smere
prevládajúcich  vetrov,  èi  vrstevnicovú  agro
techniku ako protierozívne opatrenia.

Cie¾om  je  zabezpeèi�  vyu�ívanie  po¾nohos
podárskej  pôdy  tak,  aby  nebola  ohrozená
ekologická  stabilita  územia  a  bola  zachovaná
funkèná spätos� prírodných procesov v krajinnom
prostredí,  pri  èom  je  potrebné  bra�  do  úvahy  aj
súvislosti  s  negatívnymi  vplyvmi  zmeny  klímy  na
pôdu a jej po¾nohospodárske vyu�ívanie.

Nástrojom  ochrany  a  vyu�ívania  po¾nohos
podárskej pôdy sú projekty pozemkových úprav a
územnoplánovacie  èinnosti,  ktoré  majú
zoh¾adòova�    inundaèné  územia,  mapy  povodòo
vého  ohrozenia,  ale  aj  prognózy  vývoja  zmeny
klímy a jej oèakávaných vplyvov na rie�ené územia.
Cez  pozemkové  úpravy  a  územnoplánovacie
èinnosti je ovplyvòovaný rozvoj územia konkrétnej
obce/mesta a v prípade, �e obec má vypracovanú aj
adaptaènú stratégiu na vplyvy zmeny klímy, táto by
mala  by�  zapracovaná  v  týchto  dokumentoch  so
zameraním  na  ochranu  a  vyu�ívanie  po¾nohos
podárskej pôdy.

Ochranou prírody a krajiny sa pod¾a tohto zákona
(s úèinnos�ou od 01.07.2016) rozumie starostlivos�
�tátu,  právnických  osôb  a  fyzických  osôb  o  vo¾ne
rastúce  rastliny,  vo¾ne  �ijúce  �ivoèíchy  a  ich
spoloèenstvá,  prírodné  biotopy,  ekosysté
my, nerasty,  skameneliny,  geologické  a  geomor
fologické  útvary,  ako  aj  starostlivos�  o  vzh¾ad  a
vyu�ívanie  krajiny.  Ochrana  prírody  a  krajiny  sa
realizuje  najmä  obmedzovaním  a  usmeròovaním
zásahov  do  prírody  a  krajiny,  podporou  a
spoluprácou  s  vlastníkmi  a  u�ívate¾mi  pozemkov,
ako aj spoluprácou s orgánmi verejnej správy.

Cie¾om,  pod¾a  zákona,  je  dlhodobo  zabezpeèi�
zachovanie  prírodnej  rovnováhy  a  ochranu
rozmanitosti  podmienok  a  foriem  �ivota,
prírodných hodnôt a krás a utvára� podmienky na
trvalo udr�ate¾né vyu�ívanie prírodných zdrojov a
na  poskytovanie  ekosystémových  slu�ieb.  Pri
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napåòaní    tohto  cie¾a  je  nutné  bra�  do  úvahy  aj
potenciálne  ohrozenie  prírodných  ekosystémov
a biodiverzity negatívnymi dopadmi zmeny klímy,
ktoré mô�u ma�  za  následok  a�  zánik  prírodných
hodnôt, èi prvkov krajiny.

Za tým úèelom je ka�dý povinný chráni� prírodu a
krajinu  pred  ohrozovaním,  po�kodzovaním  a
nièením  a  stara�  sa  pod¾a  svojich  mo�ností  o  jej
zlo�ky  a  prvky  na  úèel  ich  zachovania  a  ochrany,
zlep�ovania  stavu  �ivotného  prostredia  a
vytvárania  a  udr�iavania  územného  systému
ekologickej stability.

Za  prevenciu  mo�no  pova�ova�  aj  urèené
povinnosti    právnickým  osobám,  ktoré  svojou
èinnos�ou  zasahujú  do  ekosystémov,  ich  zlo�iek
alebo prvkov, ktoré sú povinné na vlastné náklady
vykonáva� opatrenia smerujúce k predchádzaniu a
obmedzovaniu  ich po�kodzovania a nièenia, ktoré
majú  zahrnú�  u�  do  svojich  návrhov  projektov,
programov, plánov.

Zákon  okrem  ochrany  rastlín,  �ivoèíchov,
prírodných  biotopov,  chráni    prirodzené
ekosystémy  pred  nepôvodnými  druhmi  rastlín
a  �ivoèíchov.  Roz�irovanie  nepôvodných  a�
inváznych druhov rastlín a �ivoèíchov mô�e nasta�
aj v dôsledku klimatickej zmeny. Zákon zahàòa aj
povinnos�  sledovania  výskytu  a  regulácie
nepôvodných druhov, ako aj ich odstraòovanie.

V  rámci  územnej  ochrany  zákon  ustanovuje
zakázané èinnosti pod¾a urèeného stupòa ochrany
(najprísnej�í je 5. stupeò). Zákazy sú stanovené aj
pri  jednotlivých  kategóriách  chránených  území
(ako národný park, prírodná rezervácia, chránený
areál, prírodný prvok a iné) a takými zákazmi, ktoré
súvisia  s  rie�eniami  na  negatívne  vplyvy  zmeny
klímy  sú  napr.  vypú��anie  vodnej  nádr�e,  alebo
rybníka,  �a�i�  drevnú  hmotu  holorubným
hospodárskym  spôsobom,  rozoráva�  existujúce
trvalé trávne porasty a rúba� dreviny, zasiahnu� do
lesného porastu a po�kodi� vegetaèný a pôdny kryt,
ako  aj meni�  stav mokrade  alebo  koryto  vodného
toku,  najmä  ich  úpravou,  zasypávaním,
odvodòovaním,  �a�bou  tàstia,  ra�eliny,  bahna  a
rieèneho  materiálu  okrem  vykonávania  týchto
èinností  v  koryte  vodného  toku  jeho  správcom  v
súlade s osobitným predpisom. Tieto zákazy mo�no
pova�ova�  u�  za  adaptaèné  opatrenie  pri
konkrétnych vplyvoch zmeny klímy.

Zelená  infra�truktúra  je  jedným  z  adaptaèných
opatrení  a zákon obsahuje samostatnú èas�, ktorou
je  ochrana  drevín,  kde  sa  zakazuje  po�kodzova�
a  nièi�  dreviny  s  urèením  povinností  stara�  sa
o  zeleò  a  udr�iava�  ju.  Výrub  drevín  podlieha
povoleniu  orgánu  ochrany  prírody  s  urèením
povinností náhradnej výsadby. Obce sú na svojom
území povinné vies� evidenciu pozemkov vhodných
na  náhradnú  výsadbu,  ako  aj  vypracováva�

dokument  starostlivosti  o  dreviny,  ktorý  má
zoh¾adòova�  vplyvy  klimatickej  zmeny  na  zeleò
a dreviny územia obce/mesta. Obec mô�e tie� vyda�
v�eobecne  záväzné  nariadenie,  ktorým  ustanoví
podrobnosti  o  ochrane  drevín,  ktoré  sú  súèas�ou
verejnej zelene.

Na úrovni miest a obcí sa tie� v súlade so zákonom
spracováva miestny  územný  systém  ekologickej
stability  (MÚSES),  ktorý  sa  stáva podkladom pre
vypracovanie územných plánov. MÚSES a územný
plán  sú  nástroje  pre  definovanie  adaptaèných
cie¾ov a adaptaèných opatrení.

Orgány  ochrany  prírody  majú  prostredníctvom
zákona  právomoci    preventívnych  i  nápravných
opatrení  v  prípade  ohrozenia,  po�kodenia,  èi
nièenia  prírody  a  krajiny.  A  svojimi  in�titútmi
vydávania  vyjadrení  orgánu  ochrany  prírody
ovplyvòujú  ¾udské  a  hospodárske  èinnosti.
Orgánmi  ochrany  prírody  sú  ministerstvá,
slovenská  in�pekcia  �P,  okresné  úrady
i mesto/obec.
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Vplyvy  zmeny  klímy  majú  hlavne  lokálny
charakter. Ohrozujú konkrétne územia a dotýkajú
sa a ovplyvòujú �ivot obyvate¾ov konkrétnych obcí
a miest. Vplývajú na a ohrozujú tak prírodné, ako aj
¾udské  systémy  (zdravie,  sídla,  majetok,  infra
�truktúru,  dopravu  a  pod.),  ovplyvòujú  rozvojové
a investièné zámery.

Samospráva  miest  a  obcí  má
,  a  tak  zmieròova�  dopady  zmeny

klímy  na  svojich  obyvate¾ov,  svoje  územie,
prostredie.  Jedným  z  dôle�itých  predpokladov
mo�nosti  a  schopnosti  adaptovania  sa  na  vplyvy
zmeny klímy je zostavenie

(ïalej  aj  len  ako
adaptaèný  plán  �  AP),  aby  proces  adaptácie  na
zmenu  klímy  nebol  fragmentovitý  a  jednorazový,
ale  systematický,  realistický  a  komplexný.  Tento
plán umo�ní samospráve a celej komunite cielene
reagova� na oèakávané dopady zmeny klímy na ich
územie,  reagova�  na  vznikajúce  riziká  ako  aj

prípadne  vyu�íva�  príle�itosti,  ktoré  zmena  klímy
priná�a.

Samosprávy miest  a  obcí majú okrem  legislatívy/
zákonov  platných  na  území  celej  republiky,  ktoré
na miestnej úrovni usmeròujú jej úlohy a rozvojové
èinnosti, aj , ktoré z platnej
legislatívy    vyplývajú,  a  ktoré  má  samospráva
k dispozícii na presadzovanie adaptaèných cie¾ov a
opatrení.  Takými  sú  najmä  nástroje  plánovacie,
regulaèné, rozhodovacie a finanèné.

Proces prípravy adaptaèného plánu (AP) na dopady
klimatickej zmeny  spoèíva  rámcovo  v  �tyroch
krokoch, tak ako je to uvedené na Obr. 3.

Identifikácia
klimatických
dopadov a
príprava

prostredia pre
adaptáciu

Zhodnotenie
zranite¾nosti
územia

Stanovenie
stratégie
adaptácie

Výber a
implementácia
adaptaèných
opatrení

Zdroj: KRI
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Klimatologický  scenár je  zalo�ený  na
pozorovaných  skutoènostiach  a  udalostiach
z  nedávnej  minulosti  a  na  klimatologických
prognózach  pre  dané  územie,  resp.  región,
v  ktorom  sa  územie  nachádza.  Ohrozenia  èi
príle�itosti vyplývajúce z klimatologického scenára
sú podnetom pre rozhodnutie samosprávy sa nimi
ïalej zaobera�.

V  prípade,  �e  je  potrebné  èi  nevyhnutné  sa,
z h¾adiska rozvoja daného územia, témou adaptácie
zaobera� a zostavi� adaptaèný plán (AP), je dôle�ité
získa�  hneï  na  zaèiatku podporu  pre  adaptaèný
proces. Netýka  sa to  len  volených  a  výkonných
reprezentantov  samosprávy,  ale  aj  zástupcov  tých
organizácií, ktoré sa jednak musia, resp. by sa mali
vyjadrova�  ku  príprave  a  implementácii
adaptaèného  plánu  (napr.  správa  povodia,  úrady
�ivotného prostredia,  lesné úrady, úrad verejného
zdravotníctva  a  pod.).  Súèasne  je  dôle�ité  získa�
podporu  a  zapoji�  do  procesu  aj  zástupcov
podnikate¾ov  a  verejnosti,  aby  aktívne  parti
cipovali, a aby sa táto problematika zakorenila do
v�etkých èinností na území mesta/ obce.

Odporúèa sa, aby sa zaèalo urèitým informaèným a
vzdelávacím  procesom,  ktorý  zvý�i  uvedomenie
a  znalosti  v�etkých  dotknutých  v  danej  oblasti.
Ïalej  sa  odporúèa,  aby  bol  prijatý  u�  na  zaèiatku
adaptaèného procesu formalizovaný záväzok (napr.
vo  forme  uznesenia/vyhlásenia  zastupite¾stva),
systematicky  sa  zaobera�  vplyvmi  zmeny  klímy  v
meste/obci  a  prebra�  líderstvo  v  tejto  oblasti.
Samospráva  potom,  ako  líder  tohto  procesu
v  území,  nominuje  svojho  zodpovedného
predstavite¾a,  ktorý  bude  stá�  na  èele  procesu
prípravy  a  implementácie  adaptaèného  plánu.
V  závislosti  od  organizaènej  �truktúry  mestskej/
obecnej  samosprávy,  mô�u  túto  úlohu  prebra�  aj
priamo  primátor/starosta,  resp.  viceprimátor/
zástupca  starostu  èi  prednosta  úradu  alebo
delegovaný  vedúci  organizaènej  zlo�ky  (útvar
rozvoja  mesta,  útvar  stratégie,  útvar  plánovania
a pod.).

Následne  je  potrebné  vytvori�  odbornú  pracovnú
skupinu,  ktorá  sa  skladá,  okrem  lídra  pre  AP,  aj
z  ïal�ích  predstavite¾ov  samosprávy  (napr.
zamestnanci  mestského  úradu  èi  reprezentanti
dotknutých  organizácií  mesta),  z  reprezentantov
�tátnych  relevantných  orgánov  (napr.  správa
povodia,  úrad  �ivotného  prostredia,  lesný  úrad,
úrad  verejného  zdravotníctva),  z  odborníkov
z iných in�titúcií (napr. odborné in�titúcie z oblastí
dotknutých  vplyvmi  zmeny  klímy,  poskytovatelia
environmentálnych  èi  komunálnych  slu�ieb  na
území  mesta)  a  zo  zástupcov  významných
podnikate¾ských  subjektov.  Adaptaèný  plán  musí

by� vytváraný interdisciplinárnym tímom (mô�u to
by�  vlastní  odborníci  alebo  externí  experti),  ktorý
zahàòa  �pecialistov  z  rôznych  sektorov  (klíma,
voda,  lesy,  energia,  bezpeènos�,  zeleò,  výstavba,
doprava, územné plánovanie, spravovanie a pod.).

V tejto úvodnej fáze je dôle�ité, aby sa vypracoval aj
kvalifikovaný odhad nákladov na vypracovanie AP.
Celkové náklady mô�u zahròova� napr. náklady na
vypracovanie  �túdií  èi  prieskumov,  náklady  na
zahrnutie  verejnosti  do  procesu,  náklady  na
kontrahovanie  �pecialistov  a  pod.  Financovanie
prípravy  adaptaèného  plánu  mô�e  by�  kombi
nované jednak z vlastných zdrojov ako aj externých
doplnkových zdrojov, kde sa predpokladá v blízkej
budúcnosti  väè�ia  alokácia  (viï kapitola  8
Mo�nosti financovania adaptaèných opatrení).

Cie¾om  tohto  kroku  je  nielen  získa�  lep�ie
porozumenie, akým spôsobom dopady klimatickej
zmeny ovplyvnia slu�by, kvalitu �ivota jednotlivých
sociálnych  skupín, miestnu ekonomiku a majetok
v  území,  ale  tie�  identifikova�  prioritné  oblasti
(územia, plány), ktorými sa je potrebné zaobera�:

● Prvou  oblas�ou  je posúdenie  existujúcich
prírodných, sociálnych a èlovekom vybu
dovaných systémov � teda ich citlivosti na
vplyvy  klimatickej  zmeny,  ako  aj  ich
schopnosti adaptova� sa na ne.

● Druhou oblas�ou je posúdenie existujúcich
plánovacích dokumentov (napr. programu
hospodárskeho  rozvoja  a  sociálneho
rozvoja,  územného  plánu,  sektorových
koncepcií  a  pod.)  z  h¾adiska  identifikácie
ich  vplyvu  na  adaptaèný  proces
a identifikácie dopadov klimatickej zmeny
na  ich  realizovate¾nos�  (zhodnotenie
zranite¾nosti  ich  k¾úèových  cie¾ov,  opa
trení a aktivít).

● Tre�ou  oblas�ou  je posúdenie  procesov
a  nástrojov  samosprávy  (rozhodovací
proces,  povo¾ovací  proces,  lokálna
legislatíva  a  pod.)  z  h¾adiska  ich  pozitív
neho èi negatívneho vplyvu na adaptáciu.

Vychádza  sa  z  toho,  �e zranite¾nos� odrá�a mieru
eventuálnych budúcich �kôd spôsobených vplyvmi
klimatickej zmeny. Je dôle�ité, aby bolo uva�ované
v�dy so zranite¾nos�ou nieèoho (nejakého systému)
na  nieèo  (napr.  prívalové  zrá�ky)  alebo  s  òou
spojené  �kody  (napr.  povodne).  Ako  u�  bolo
spomenuté, pri hodnotení zranite¾nosti sa uva�uje
s urèitou  (napr. då�ka a intenzita vlny
horúèav),   daného  systému  èi  jeho
prvku na danú expozíciu (napr. lokalizácia, kvalita
budov  a  povrchov,  výskyt  najviac  ohrozených
skupín  obyvate¾stva,  plánovaná  investícia
vy�adujúca  ve¾ké  mno�stvo  vody  a  pod.)
a  s   ako  schopnos�ou
vysporiada�  sa  s  následkami  vplyvov  klimatickej
zmeny  (napr.  uvedomenie  obyvate¾ov,  prístup
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najviac ohrozených skupín do núdzových prístre�í,
pripravenos�  zdravotníkov  a  ïal�ích  záchranných
zlo�iek na mimoriadne klimatické udalosti a pod.).

Súèas�ou  tohto  kroku  je  aj prioritizácia  rizík
a  príle�itostí,  ktoré  sú  spojené  s  klimatickou
zmenou. Neexistuje  jednoznaèný  najlep�í  spôsob,
ako sa rozhodnú�, ktoré k¾úèové systémy majú by�
vybrané na hodnotenie  zranite¾nosti. Závisí  to na
klimatickom a socioekonomickom kontexte danej
lokality,  ako  aj  na  dôvodoch,  preèo  sa  pripravuje
mestský/obecný adaptaèný plán. Ak je plán robený
len  pre  jeden  sektor  (napr.  vodné  hospodárstvo)
alebo na konkrétne riziko (napr. povodne), vtedy sa
k¾úèové  systémy  definujú  jednoduch�ie.  Ak  sa
vytvára adaptaèný plán komplexne pre celé územie,
potom  treba  vybra�  systémy,  ktorými  sa  bude
zaobera�  na  základe  kriteriálneho  hodnotenia
(napr.  ohrozenie  zdravia,  ekonomická  dôle�itos�
pre  územie,  ve¾kos�  územia/poèet  ¾udí,  ktoré  sa
musí adaptova�, právomoci samosprávy a pod.).

Na základe odhadu vývoja zmeny klímy a základnej
sociálnoekonomickej  �truktúry  spoloènosti
v  území  je  potrebné  identifikova�  pravdepodobné
dopady klimatickej zmeny na územie. Tieto mô�u
by�  podopreté  technickým modelovaním,  kedy  je
presnej�ie  urèený  potenciálny  rozsah  dopadov
(napr.  záplavové  územia,  územia  viac  postihnuté
suchom, tepelné ostrovy a pod.). Vzh¾adom na to,
�e  modelovanie  mô�e  by�  cenovo  nákladné,  je
mo�né  pou�i�  aj  metódu  tzv.  kvalifikovaného
odhadu  s  vyu�itím  expertného  posúdenia  pre
identifikáciu  pravdepodobných  a  najvá�nej�ích
dopadov.  Je  dôle�ité  si  uvedomi�  urèitú  neistotu
v  identifikovaní  oèakávaných  dopadov,  preto�e  aj
keï  sa  dopady  klimatických  zmien  dajú
s pomernou presnos�ou predpoklada� v dlhodobom
horizonte,  v  krátkodobej  perspektíve  nemo�no
presne èasovo a geograficky urèi� extrémy vo vývoji
lokálneho podnebia.

Na základe predchádzajúceho kroku � Zhodnotenie
zranite¾nosti  územia,  je  potrebné  stanovi�  rámce
pre  adaptaèný  plán  (AP)  tak,  aby  sa  venoval
konkrétnym prioritným oblastiam, kde je najväè�ie
ohrozenie.  Zameranie a investovanie do adaptácie
by  malo  by�  proporcionálne  záva�nosti  rizík.
Existuje  toti�  viacero  rizík,  ktoré  nemajú  pôvod
v  zmene  klímy,  a  tie  si  tie�  vy�adujú  pozornos�
a  zdroje. Prioritné oblasti  je potrebné premietnu�
do cie¾ov, programov a opatrení tak, aby sa brali
do úvahy existujúce limity (disponibilný èas, zdroje
na  realizáciu  opatrení),  a  aby  stratégia  bola
uskutoènite¾ná  (nie  nevyhnutne  je  potrebné
vyrie�i�  v�etky  problémy  spojené  s  dopadmi
klimatickej zmeny u� v prvom cykle realizácie AP).

V podstate si treba definova�:

● ,
v zmysle adaptácie na zmenu klímy,

●  (celý kataster mesta, mesto a jeho
okolie,  èas� mesta), na ktorom sa plánujú
robi� adaptaèné opatrenia,

●   (prívalové
zrá�ky, horúèavy, suchá a pod.), na ktoré sa
plán  sústredí  (nie  v�etky  dopady  sú
rovnako významné pre dané územie),

●  (doprava, vodné hospodárstvo,
energetika, zelená a modrá infra�truktúra,
plánovanie a pod.),  s ktorými  je potrebné
sa  prioritne  zaobera�,  tzn.  kde  hrozia
najväè�ie  riziká  a  adaptaèné  opatrenia
v òom mô�u významne prispie� k zní�eniu
rizík,

● ,
ktorý  musí  by�  realistický  tak  z  h¾adiska
zdrojov,  ale  aj  z  h¾adiska  mo�ných  �kôd,
ktoré  mô�u  vzniknú�,  ak  adaptaèné
opatrenia  nebudú  zrealizované  v  danom
èasovom horizonte.

Vytvorenie  detailného  akèného  plánu,  ktorý
stanoví  ako,  kedy  a  kto  má  implementova�
adaptaèné opatrenia, je nevyhnutné k tomu, aby sa
adaptaèná stratégia dostala do reality.

Na  základe  existujúcich  poznatkov  a  skúseností
(vlastných  èi  z  iných  území)  je  vhodné vytvori�
katalóg  (zoznam)  opatrení,  ktoré  mô�u  by�
realizované  ako  odpoveï  na  klimatickú
zranite¾nos� daného územia identifikovanú v kroku
2.  Mô�u  by�  navrhnuté  viaceré  mo�nosti,  ako
dosiahnu�  obdobný  výsledok/efekt  a  mô�u
zahròova�  aj  vo¾bu  �neurobi�  niè�  v  súvislosti
s  identifikovaným  rizikom,  tzn.  akceptova�
prípadné straty.

Existuje viacero  typových kategórií pre adaptaèné
intervencie:

●   �  predstavuje
fyzický zásah alebo kon�trukèné opatrenia
na  to,  aby  sa  budovy  a  ostatná
infra�truktúra  stala  odolnej�ia  voèi
extrémom poèasia;

●   �  vyu�íva
funkcie  ekosystémov,  aby  sa  dosiahli
cenovo  efektívnej�ie  a  niekedy  lep�ie
uskutoènite¾né adaptaèné rie�enia. Navy�e
tento  prístup  prispieva  aj  k  eko
udr�ate¾nosti, èi u� zní�ením straty biodi
verzity,  spomalením  degradácie  ekosysté
mov èi obnovením vodných cyklov.

●
�  vz�ahujú  sa  k  motivaèným/kontrolným
stimulom/opatreniam ako  je  informaèno
osvetová  èinnos�,  dotaèná  politika,
plánovacie,  rozhodovacie,  povo¾ovacie  èi
vyjadrovacie procesy a pod.
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K¾úèovou  fázou  kroku 4  je posúdenie mo�ností  a
výber  adaptaèných  opatrení  z  h¾adiska  nasle
dujúcich kritérií:

1. ,  ak  by  dané
adaptaèné  opatrenie  bolo  implemen
tované, a èo by to znamenalo z h¾adiska:

● sociálneho  (prednos�  majú  tie
opatrenia, ktoré nenaru�ujú, resp.
prispievajú k zachovaniu princípu
rovnosti,  sociálnej  inklúzie  a
kohézie),

● ekonomického (analýza nákladov
a  výnosov  pre  dané  opatrenie,
ktorú vzh¾adom k urèitej neistote
v  predikcii  �kôd  a  dlhodobej
uplatnite¾nosti adaptaèných opat
rení,  je niekedy �a�ké pou�i� v jej
tradiènej podobe, ale  je potrebné
ju  doplni�  kvalifikovaným  exper
tným názorom),

● environmentálneho  (posúdenie
z h¾adiska  ich dopadu na �ivotné
prostredie,  vrátane  príspevku
k emisii skleníkových plynov).

2. z  h¾adiska  potenciálneho
nebezpeèenstva  èi  rizika  spojeného
s  dopadmi  zmeny  klímy.  Niektoré
adaptaèné  opatrenia  je  vhodné  imple
mentova�  vo  ve¾mi  krátkom  èasovom
horizonte,  aby  èelili  urgentným  rizikám,
na  iné  je  treba  dôslednú  prípravu
a plánovanie. Ka�dý adaptaèný akèný plán
by mal by� zmesou krátkodobých opatrení
a  prípravných  krokov  na  implementáciu
dlhodobých variantov.

3.   a  schopnos�  reali
zova�  opatrenie  je  dôle�itým  kritériom
výberu.  Predmetné  opatrenie  uvedené
v  katalógu  vhodných  adaptaèných
opatrení  na  daný  dopad(y)  zmeny  klímy
musí  by�  uskutoènite¾né  v  daných
podmienkach  a  musí  existova�  kapacita
a zdroje na jeho realizáciu.

4.
  s  územiami  a  in�titúciami,

ktoré sú v jurisdikcii iných subjektov (iná
samospráva,  �tátne  orgány).  Opatrenie,
ktoré si vy�aduje takúto súèinnos� nemô�e
by� zaradené do opatrení, ak nie je získaný
súhlas dotknutých.

Akonáhle  sú  adaptaèné  opatrenia  vybrané,  je
potrebné pripravi� implementaèný plán, kde bude
jasne  stanovené,  kto  je  zodpovedný  za
implementáciu  plánu  a  jeho  jednotlivých  èastí,
odkia¾  a  ako  sa  bude  implementácia  financova�
a  èasový  plán  na  implementáciu  jednotlivých
opatrení.  Súèas�ou  plánu  je  stanovenie,  s  kým  je
potrebné  pri  danom  opatrení  spolupracova�  a  na
akom  základe  (zmluvne,  konzultaène,  infor
matívne).

 Je potrebný odklon od  tradièného
prístupu  (ktorý  reaguje  len  na  bezprostredné
dopady zmeny klímy a plánuje adaptaèné kroky na
zmiernenie  rizík,  ktoré  sa  u�  stali  a  mô�u  sa
opakova�)  smerom  k  prehodnoteniu  súèasného
rozvojového  plánu  a  posúdeniu  citlivosti  jeho
zámerov  a  cie¾ov  voèi  viacnásobnému  tlaku
oèakávaných  rizík  vyplývajúcich  zo  zmeny  klímy,
podobne  ako  tlaku  z  výrazných  zmien
ekonomických a sociálnych podmienok. Tento nový
prístup  zdôrazòuje  vz�ah  medzi  súèasnými
záujmami  danej  komunity  v  jej  �pecifických
podmienkach a budúcimi zmenami v oblasti klímy
v  socioekonomickom  kontexte.  Navy�e  zaruèuje,
�e  rozvojový  plán  a  jeho  implementácia  nebude
vies�  komunitu  do  zbytoèných  rizík  a  strát
vyplývajúcich z budúcich zmien klímy (Obr. 4).

Socioekonomická zmena

Rozvojová
stratégia
(dnes �

v budúcnosti)

Riziká v rámci
sektorov/územia

(dnes �
v budúcnosti)

Zranite¾nos�
sektora/územia

(dnes �
v budúcnosti)

Adaptácia

Klimatická
zmena

Zdroj: KRI
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1 Úvod
1.1 Zdôvodnenie  potreby  vytvorenia

adaptaèného plánu
1.2 Struèná  charakteristika  sídla  (demo

grafia, poloha, charakteristika územia
sídla,  hlavné  rozvojové  zameranie/
priority sídla, a pod.)

1.3 Kto  zostavil/zúèastnil  sa prípravy AP
�  �pecifikova�  na  jednotlivé  kapitoly
(interná a externá expertíza)

1.4 Ako  prebiehal  proces  prípravy  AP,
prípadné bariéry a limitácie

2 Struèný v�eobecný preh¾ad o zmene klímy
2.1 Èo to je zmena klímy a jej príèiny
2.2 Dopady zmeny klímy v rôznych sekto

roch
2.3 Doteraj�í  a  predpokladaný  vývoj

zmeny klímy na národnej/regionálnej
úrovni

3 Klimatologický  popis  súèasného  stavu
a  predpokladaného  vývoja  klímy  a  jej  vplyvov
v danom sídle (v jeho blízkom okolí)

3.1 Popis  doteraj�ích  klimatických
udalostí  v  sídle,  resp.  jeho  blízkom
okolí  (èo  sa  udialo,  aké  �kody  to
spôsobilo)

3.2 Scenáre vývoja klímy a  jej oèakávaný
vplyvy na územie sídla

3.3 Posúdenie  rizík  jednotlivých  vplyvov
zmeny  klímy  pre  dané  sídlo  (oèaká
vaná  frekvencia  výskytu  daného
vplyvu  a  jeho  intenzity,  oèakávané
�kody v jednotlivých sektoroch)

3.4 Prioritizácia vplyvov zmeny klímy pre
dané sídlo na základe posúdenia rizík
a  výber  tých  vplyvov  ZK,  ktorými  je
potrebné sa zaobera�

4 Hodnotenie  zranite¾nosti sídla  na  jednotlivé
vplyvy zmeny klímy

4.1 Posúdenie  zranite¾nosti  existujúcich
plánov  a  procesov  spravovania  sídla
(rozhodovanie, povo¾ovanie)

4.1.1 výber kritérií na posudzo
vanie

4.1.2 identifikácia oblastí, ktoré
mô�u  by�  ohrozené,  resp.
mô�u zhor�i� dôsledky da
ného vplyvu zmeny klímy

4.2 Posúdenie  zranite¾nosti  jednotlivých
èastí sídla

4.2.1 Výber  faktorov  pre
hodnotenie  citlivosti
a adaptívnej kapacity

4.2.2 Zber a vyhodnotenie úda
jov  k  jednotlivým  fakto
rom (pod¾a zvolenej siete/
gridu)

4.2.3 Pridelenie  váh  jednot
livým  faktorom  a  ich
zdôvodnenie

4.2.4 Mapy jednotlivých a agre
govaných faktorov

4.2.5 Rozdelenie  územia  do
kategórií zranite¾nosti

5 Vytvorenie  stratégie  pre  zní�enie  zranite¾nosti
na záva�né vplyvy zmeny klímy

5.1 Vízia  a  rámcové  zásady  pre  dosiah
nutie ni��ej zranite¾nosti

5.2 Ciele  pre  jednotlivé  oblasti  spra
vovania  sídla,  resp.  sektory/systémy
v sídle

5.3 Adaptaèné  programy  (bloky  adap
taèných  opatrení,  ktoré  je  potrebné
realizova� pre zní�enie zranite¾nosti)

6 Zostavenie Adaptaèného akèného plánu
6.1 Identifikácia,  prioritizácia  a  výber

adaptaèných  opatrení  (na  základe
kritérií  ako  sú  napr.:  naliehavos�,
modelovanie  úèinnosti,  efektívnos�,
disponibilné zdroje a pod.)

6.2 Èasové rozlo�enie, potreba súèinnosti
(pridelenie  úloh  a  zodpovedností),
nevyhnutná  následnos�  realizovania
jednotlivých opatrení

6.3 Vytvorenie nástrojov  a mechanizmov
na  implementáciu  Adaptaèného
akèného  plánu  (vrátane  zapojenia
partnerov a �irokej verejnosti)

6.4 Monitoring  a  hodnotenie  realizácie
Adaptaèného akèného plánu
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Vo  v�eobecnosti,  v  rámci  prieskumu  viacerých
vybraných rozvojových, strategických dokumentov
na  Slovensku  (územných  plánov,  èi  programov
hospodárskeho  rozvoja  a  sociálneho  rozvoja),

.  Ak  sa
rozvojové  dokumenty  venujú  otázkam  súvisiacim
s  extrémnymi  prejavmi  poèasia  vplyvom  zmeny
klímy,  tak  sa  zaoberajú  viacmenej  len  rieènymi
záplavami  a  definujú  najmä  niektoré  technické
protipovodòové  opatrenia,  napr.  rekon�trukcia
korýt, budovanie ochranných hrádzí a podobne.

Zákon  è.  539/2008  Z.  z.  o  podpore  regionálneho
rozvoja v znení zákona è. 309/2014 Z. z. (viï bli��ie
kapitola 4.3 Národná legislatíva) urèuje rámce pre
vypracovanie  programu  hospodárskeho  rozvoja  a
sociálneho  rozvoja  (PHSR)  ako  dokumentu,  v
ktorom  si  región/mesto/obec  stanovujú  svoje
rozvojové ciele a priority.

Jedným z k¾úèových dokumentov, ktorý má by� pri
tvorbe  programov  hospodárskeho  rozvoja
a sociálneho rozvoja (PHSR) regiónov, miest a obcí
zoh¾adòovaný,  je adaptaèná stratégia na národnej
úrovni  a  adaptaèná  stratégia  samotného  mesta/
obce/skupiny  obcí.  Resp.  je  potrebné  PHSR
novelizova� zapracovaním problematiky adaptácie
na zmenu klímy, a to do analytickej, strategickej i
programovej èasti PHSR.

Na  vypracovanie  PHSR  obce/mesta/VÚC
pripravilo  Ministerstvo  dopravy,  výstavby
a regionálneho rozvoja SR (MDVaRR SR) metodiku
(február  2015,  verzia  2.0),  ktorá  nie  je  právne
záväzná  a  má  pre  plánovaèov  (zadávate¾ov
a spracovate¾ov) odporúèací charakter. Metodika je
vypracovaná  pre  úroveò  plánovania  �  obec/obce
a  VÚC,  teda  pre  PHSR  obcí,  miest  a  regiónov
s odporúèaním plánovacieho obdobia spravidla na
7  rokov  s  výh¾adom  na  10�14  rokov.  Metodika
neobsahuje  postupy,  ako,  a  v  ktorej  èasti
dokumentu zapracova� oblas� globálnych ohrození
rozvoja  územia  (obce/kraja),  konkrétne  vplyvov
zmeny  klímy,  ale  len  uvádza  potrebu  analýzy
vonkaj�ieho prostredia.

.

Metodika v�eobecne uvádza potrebu:
● identifikácie hlavných vonkaj�ích faktorov
rozvoja územia (výber hlavných faktorov),

● analýzu  vplyvu  vonkaj�ieho  prostredia  na
vývoj situácie v území (zoznam),

● analýzu  príle�itostí  a  ohrození  pre  rast  a
rozvoj  územia  (posúdenie  hlavných
faktorov z h¾adiska príle�itostí a ohrození),

● analýzu väzieb územia.

Neusmeròuje  teda  k  analýze  konkrétnych
vonkaj�ích/globálnych  ohrození,  akými  sú  napr.
vplyvy zmeny klímy. Je len na zadávate¾ovi (meste/
obci)  a  spracovate¾ovi  rozvojového  dokumentu
(PHSR  regiónu,  obce),  èi,  ako  a  v  akom  rozsahu
analýzu  ohrozenia  zmenou  klímy  do  dokumentu
zakomponuje.

Pod¾a Stratégie  adaptácie  SR  na  nepriaznivé
dôsledky  zmeny  klímy  jednou  z  významných
oblastí, ktorá si bude vy�adova� zmeny v legislatíve
je územné plánovanie. Problematiku zmeny klímy
bude potrebné  relevantne  premietnu�  priamo  do
základných  nástrojov  územného  plánovania,  teda
aj do územných plánov na úrovni miest a obcí.

V  samotnom koncepte  a návrhu územného plánu
(ïalej ako ÚPN) by sa mali popri demografických,
sociálnych a ekonomických uvádza� aj predpoklady
rozvoja obce z poh¾adu negatívnych vplyvov zmeny
klímy. Tieto by sa mali konkrétne premietnu� napr.
do návrhu funkèného vyu�itia územia mesta/obce.
Negatívne  vplyvy  zmeny  klímy  (zvý�enie  teploty,
letné horúèavy, potreba zadr�iavania vody v krajine
a  pod.)  sa  musia  premietnu�  aj  do  urèenia  tzv.
stabilizovaného  územia,  ktorým  sú  plochy  alebo
územie,  na  ktorých  sa  musí  zachova�  súèasná
priestorová  a  funkèná  skladba  alebo  súèasná
krajinná  �truktúra,  ale  aj  do  návrhu  funkènej
regulácie (povolená a zakázaná funkcia), ako aj do
priestorovej regulácie.

Konkrétnym  krokom pre implementáciu Stratégie
adaptácie  Slovenskej  republiky  na  nepriaznivé
dôsledky  zmeny  klímy  do  územného  plánovania
a do územných plánov bolo  vydanie Metodického
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usmernenia MDVaRR SR na zabezpeèenie plnenia
uznesenia Vlády SR è. 148/2014 o schválení uvede
nej  stratégie  adaptácie  v  súlade  so  stavebným
zákonom.  Metodické  usmernenie  usmeròuje
orgány územného plánovania, teda aj mestá a obce,
aby  pri  svojich  èinnostiach  pod¾a  §  2  stavebného
zákona  (územnoplánovacie  èinnosti)  aplikovali
adaptaèné  opatrenia  uvedené  v  adaptaènej
stratégii,  predov�etkým  opatrenia  urèené  pre
sídelné  prostredie.  Navrhované  a  relevantné
opatrenia pre dané územie je potrebné primerane
premietnu�  zodpovedajúcemu  stupòu  územného
plánu.  Územným  plánom  (regiónu/mesta/obce/
zóny)  sa  pod¾a  tohto  metodického  usmernenia
majú

.

Hlavným regulaèným nástrojom samosprávy obce/
mesta  sú  v�eobecne  záväzné  nariadenia  (VZN),
ktoré  mô�e  obec    vydáva�    vo  veciach  územnej
samosprávy a v súlade s § 6 Zák. è. 369/1990 Zb.
o  obecnom  zriadení.  VZN  nesmú  by� v  rozpore  s
Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi,
zákonmi  a medzinárodnými  zmluvami,  s  ktorými
vyslovila  súhlas  Národná  rada  SR,  a  ktoré  boli
ratifikované  a  vyhlásené  spôsobom  ustanoveným
zákonom.

V�eobecne záväzné nariadenia sú z h¾adiska práva
normatívnymi právnymi aktmi. To znamená, �e ich
obsahom sú právne normy ako v�eobecne záväzné
pravidlá  správania  sa,  obsahujúce  podmienky,
obmedzenia,  zákazy,  dovolenia,  regulatívy,
postupy, usmernenia, ktoré sú záväzné pre v�etky
fyzické a právnické osoby, ktoré sa zdr�iavajú (teda
nie len trvale bývajú) na území príslu�nej obce.

  Samospráva  má  v�ak  nepriamy
nástroj, ktorým je mo�né vplýva� na zmenu klímy
cez VZN a to cez iné VZN ako VZN o záväznej èasti
územného plánu, VZN o ochrane a  tvorbe zelene,
VZN o dotáciách pre podporu verejnoprospe�ných
èinností na území mesta a pod.

Záväznou  èas�ou  ÚPN  sú základné  zásady
a regulatívy územného rozvoja:

● priestorového  usporiadania  a  funkèného
vyu�ívania územia obce/mesta,

● usporiadania  verejného  dopravného,
obèianskeho a technického vybavenia,

● ustanovenia verejnoprospe�ných stavieb,
● zásady ochrany chránených  èastí prírody a
vyu�ívania  prírodných zdrojov,

● re�pektovania  významných  krajinných
prvkov  a  návrhov  Miestneho  územného
systému ekologickej stability (MÚSES),

● zásady  starostlivosti    o  zlo�ky  �ivotného
prostredia   a tvorby krajiny vrátane plôch
zelene.

Regulatív priestorového usporiadania a funkèného
vyu�ívania územia  je záväzná smernica, ktorou sa
usmeròuje  umiestnenie  a  usporiadanie  urèitého
objektu alebo vykonávanie urèitej èinnosti v území.
Je  vyjadrený  hodnotami  vlastností  prvkov
krajinnej  �truktúry  slovne,  èíselne  a  pod¾a
mo�ností  aj  graficky.  Regulatív  má  charakter
zákazov, obmedzení alebo podporujúcich faktorov
vo  vz�ahu  k  priestorovému  usporiadaniu
a  funkènému  vyu�ívaniu  územia.  Regulatív  tým
urèuje  zakázanú,  obmedzenú  a  prípustnú  èinnos�
alebo funkciu v území (§ 139a Zák. è. 50/1976 Zb.)

Podmienkami  vo  VZN  mô�u  by�  napr.  urèené
inundaèné územia pri povodniach; mô�u regulova�
zeleò  v  obci/meste  nie  len  ako  mestotvorného
prvku,  ale  ako  úèinné  opatrenie  ochladzovania
územia/sídla/èasti  sídla  pre  skvalitòovanie  �ivota
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¾udí;  mô�e  urèova�  rozsah  zastavanosti  územia;
po�adova� stavebnú uzáveru tak, aby boli naplnené
adaptaèné ciele a adaptaèné opatrenia obce/mesta.
VZN  o  záväznej  èasti  ÚPN  mô�e  tie�  stanovi�
podmienky  zachovania  priepustnosti  územia
z  h¾adiska  úpravy  vodného  re�imu  ako
protipovodòové  opatrenie,  mô�e  stanovi�  zásady
a  regulatívy  územného  rozvoja  definované
v územnom pláne.

Významnú  regulaènú  úlohu  napr.  má  VZN  o
záväznej  èasti  územného  plánu  v  prípa
de adaptaèných protipovodòových opatrení, ktoré
zdôrazòuje aj Zák. è. 7/2010 Z.  z. o ochrane pred
povodòami  v  spojitosti  s  plánom  mana�mentu
povodòového rizika, ktorý v tejto súvislosti uvádza
aj  právomoc  obce  koordinova�  stavby  a  urèova�
v  územnom  pláne  obce/mesta  regulatívy
priestorového  usporiadania  a  funkèného  vyu�itia
územia  obce  spojené  s  realizáciou  protipo
vodòových  opatrení  (viï najmä  §  8  ods.  15  tohto
právneho predpisu).

pre
v�etky fyzické a právnické osoby, ktoré sa na území
obce  zdr�iavajú.  Analýzu  vplyvov  zmeny  klímy  je
preto

.

VZN definuje verejnú zeleò v obci/meste, èlení  ju
pod¾a charakteristík a funkcie, ako aj pod¾a práva
u�ívania plôch zelene, stanovuje podmienky tvorby
projektov zelene, urèuje práva a povinnosti údr�by.
Jedným  z  adaptaèných  opatrení  na  vplyvy  zmeny
klímy  je  �zvy�ovanie  podielu  a  rozlohy  stromovej
a  krovitej  zelene�  s  úèinkami  ochladzovania,  èi
úpravou vodného re�imu. A ako také sa mô�e sta�
súèas�ou VZN o ochrane a  tvorbe  zelene  v ka�dej
jeho èasti � od zakomponovania do èlenenia zelene
najmä  pod¾a  charakteristík  a  funkcií,  a�  po
podmienky  ochrany  a  starostlivosti  o  òu  tak,  aby
napåòala  po�adované  funkcie  z  h¾adiska
zmieròovania dôsledkov klimatickej zmeny.

Ïal�ie VZN sú zároveò finanènými nástrojmi (viï
bli��í popis v podkapitole 5.2.4 Finanèné nástroje)
a  to  napr.

  a
.

Základným právom a  povinnos�ou  pri  v�eobecnej
ochrane prírody a krajiny (Zákon o ochrane prírody
a krajiny è. 543/2002 Z. z.) je, �e ka�dý je povinný
chráni�  prírodu  a  krajinu  pred  ohrozovaním,
po�kodzovaním a nièením a stara� sa pod¾a svojich

mo�ností o jej zlo�ky a prvky na úèel ich zachovania
a ochrany, zlep�ovania stavu �ivotného prostredia
a  vytvárania  a  udr�iavania  územného  systému
ekologickej stability.

ÚSES, a na miestnej úrovni MÚSES, je dokument
urèený  na  ochranu  rozmanitosti  podmienok
a  foriem  �ivota  a  je  územným  podkladom  pre
tvorbu územných plánov obcí, èi územných plánov
zón (èas� obce). MÚSES popisuje prírodné pomery,
krajinnú  �truktúru,  urbánnu  zeleò,  hodnotí
a navrhuje opatrenia zvý�enia ekologickej stability
územia,  urèuje  regulatívy  na  vyu�ívanie  prvkov
MÚSES,  navrhuje  opatrenia  na  udr�ate¾nos�
systému sídelnej zelene a na funkèné vyu�itie plôch
zelene.  Aj  VZN  o  záväznej  èasti  územného  plánu
(viï  vy��ie  v podkapitole  5.2.2.1)  stanovuje
regulatív  re�pektovania  významných  krajinných
prvkov  a  návrhov  MÚSES.  Základ  MÚSES
predstavujú  biocentrá  (ekosystém),  biokoridory
(prepojenos�  ekosystémov)  a  interakèné  prvky
nadregionálneho,  regionálneho  alebo  miestneho
významu  (napr.  moèiar,  porast,  jazero).  Tieto
pojmy presnej�ie definuje zákon o ochrane prírody
a  krajiny.  Návrhy  MÚSES  sú  smerované  na
zvý�enie kvality existujúcich prvkov.

  Napríklad  zachovanie
a  obnova  mokradí,  brehových  porastov  ako
vodozádr�né  adaptaèné  opatrenia;  výsadba
vetrolamov,  remízok  ako  protierózne  a  zároveò
adaptaèné  opatrenia  na  dopady  zmeny  klímy
(vietor, víchrice); výsadba väè�ích plôch zelene, èi
parkových  plôch  ako  ekostabilizaèných  opatrení
a  zároveò  ako  ochladzovacích  adaptaèných
opatrení a pod.

Adaptaèné  opatrenia  na  zmieròovanie  vplyvov
zmeny klímy sa takto aj prostredníctvom návrhov
MÚSES  stávajú  realizovate¾nými  priamo
èinnos�ami  a  aktivitami  mesta  (výstavba,
starostlivos�  o  verejnú  zeleò,  aktivity  prímestskej
rekreácia a pod.), ako aj aktivitami iných subjektov,
ktoré  vykonávajú  iné  èinnosti  (lesohospodári,
po¾nohospodári, vodohospodári, investori a pod.).
Vytváranie  a  udr�iavanie  MÚSES  je  verejným
záujmom  a  podnikatelia  a  právnické  osoby,  ktorí
svojou  èinnos�ou  zasahujú  do  ekosystémov,  ich
zlo�iek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady
vykonáva� opatrenia smerujúce k predchádzaniu a
obmedzovaniu  ich  po�kodzovania  a  nièenia.  Sú
povinní  opatrenia  zahrnú�  u�  do  návrhov
projektov, programov, plánov ich aktivít a èinností
pod¾a  osobitných  predpisov  (zákon  o  ochrane
prírody  a  krajiny).    Návrh  MÚSES  naviac  obec/
mesto uplatòuje v povo¾ovacích procesoch, najmä
v územnom a  stavebnom konaní. Obsah a  rozsah
MÚSES  závisí  od  zadania  jeho  vypracovania,  to
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znamená,  �e  podobne  ako  pri  tvorbe  územného
plánu

.

Rozhodovanie prebieha v samospráve na viacerých
úrovniach.  Na  úrovni  �tatutárneho  zástupcu  �
starostu;  na  úrovni  samosprávnych  orgánov  �
zastupite¾stva;  i na úrovni orgánov �tátnej  správy
(originálny alebo prenesený výkon �tátnej  správy,
ktoré  sú  v�ak  v koneènom dôsledku  rozhodnutím
orgánu  samosprávy  starostu/primátora  obce/
mesta).

Pre  rozhodovanie  na  úrovni  samosprávnych
orgánov  (vrátane  starostu  obce/primátora mesta)
sú dôle�ité informácie, známe skutoènosti a fakty,
analýzy, posúdenia, vyjadrenia, odborné podklady,
rozhodnutia  a  vyjadrenia  orgánov  �tátnej  správy
vydávané v  správnom konaní v  súlade  s platnými
zákonmi SR. Medzi ne patria najmä:

● právne  predpisy  v  SR  vrátane  v�eobecne
záväzných  nariadení  platných  na  území
obce/mesta,

● schválené  dokumenty  (PHSR,  územný
plán,  odvetvové  koncepcie,  adaptaèná
stratégia),

● rozpoèet  obce/mesta  (vrátane  miestnych
daní, úèelových fondov, grantov, dotácií),

● projekty  a  �túdie  uskutoènite¾nosti,
finanènoekonomické analýzy  i posúdenia
EIA plánovaných aktivít/ projektov,

● interné  smernice,  ktorými  obec/mesto
usmeròuje výkon samosprávnych èinnosti
(napr.  postup  posudzovania  projektov,
implementaèný mechanizmus rozvojových
dokumentov, tvorba rozpoètu a pod.),

● povo¾ovacie  procesy  (obec/mesto  ako
stavebný  úrad  �  územné  a  stavebné
konanie,  povo¾ovanie  výrubov  drevín
a  urèovanie  náhradnej  výsadby,
rozhodovanie o malých zdrojoch zneèiste
nia,  povo¾ovanie  budovania  studní  a
ïal�ie).

Ïal�ími  sú  interné  (kontrolór  mesta)  i  externé
kontrolné  mechanizmy  (napr.  NKÚ,  �tátne
orgány),  ako  aj  zmluvy  (dodávatelia,  �tát,
medzinárodné  zmluvy)  a  iné  podmienky
vyplývajúce  z  procesov  napr.  verejného  obsta
rávania,  z  procesov  získavania  externých  zdrojov
a pod.

  sú jedným  z  nástrojov pre  napåòanie
rozvojových dokumentov, koncepcií, stratégií, teda
by  mali  by�  zamerané  na  plnenie  ich  cie¾ov,
opatrení,  na  rie�enie  u�  konkrétnych
identifikovaných problémov a plánovaných aktivít.
Projekty by mali by� pripravované i posudzované:

● v  súlade  s  platným  PHSR  obce/mesta
a  ÚPN  (resp.  ÚPD)  obce/mesta,  resp.
platných koncepcií  a definovaných priorít
rozvoja obce/mesta,

● v súlade s adaptaèným plánom na dopady
zmeny klímy (ak existuje),

● z  h¾adiska  prínosov  výstupov,  výsledkov
a  dopadov  pre  obec/mesto,  napr.
prostredníctvom  vypracovania  �túdie
uskutoènite¾nosti projektu,

● z  h¾adiska  hospodárnosti,  efektívnosti
a  úèinnosti  projektu,  napr.  vypracovaním
costbenefit analýzy,

● z  h¾adiska  vplyvov  na  �ivotné  prostredie
(EIA hodnotenie projektu).

Postup tvorby, prípravy, posudzovania a realizácie
projektov mô�e by� stanovený internou smernicou
obce/mesta, resp. jeho výkonnej zlo�ky obecného/
mestského úradu s urèením úloh a zodpovedností
jednotlivým subjektom, èi organizaèným zlo�kám.
Súèas�ou takejto smernice by mala by�

  z  h¾adiska  jeho
prínosov pre zmieròovanie vplyvov zmeny klímy na
územie  obce/mesta  a  kvalitu  �ivota  ¾udí,  ako  aj
posudzovanie  súladu  projektov  s  adaptaènou
stratégiou.    Posudzovanie  projektov  z  h¾adiska
zmeny  klímy  by  sa  malo  sta�  aj  súèas�ou
vypracovávania �túdie uskutoènite¾nosti projektu,
alebo aj pri procesoch EIA.

Zmenu  klímy  a  jej  vplyvy  je  potrebné
zakomponova�,  ako

 developerských a ïal�ích projektov
a  to  u�  do  zadania  spracovania  samotného
projektu,  do  �túdie  uskutoènite¾nosti  i  do
posúdenia  vplyvov  na  �ivotné  prostredie.  Pri
dodr�iavaní takéhoto postupu by sa nemalo sta�, �e
sa povolia a realizujú investièné zámery v rozpore
s  adaptaènými  opatreniami/adaptaèným  plánom,
zámery  ohrozujúce  ¾udské  i  prírodné  systémy
a zvy�ujúce vplyvy zmeny klímy (napr. budovanie
ly�iarskych stredísk v nízkej nadmorskej vý�ke pri
zvy�ovaní  teplôt,  zni�ovaní  mno�stva  vody,
zni�ovaním  poètu  dní  so  snehovou  pokrývkou,
alebo projekty s ve¾kým rozsahom výrubu drevín,
projekty  s  ve¾kými  nepriepustnými  plochami  �
parkoviská, výrobné plochy, sklady a pod.).

Obec/mesto  je  stavebným  úradom  a  v  súlade  so
zákonom  o  územnom  plánovaní  a  stavebnom
poriadku vydáva  k príprave
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a  realizácii  investícií,  k  umiestòovaniu  budov,
prevádzok v území.

Záväzné stanovisko obce/mesta je na úèely konaní
pod¾a tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas
alebo  iný  správny  úkon  dotknutého  orgánu,
uplatòujúceho  záujmy  chránené  osobitnými
predpismi,  ktorý  je  ako  záväzné  stanovisko
upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného
stanoviska  je  pre  správny  orgán  v  konaní  pod¾a

tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného
stanoviska  s  inými  záväznými  stanoviskami
nemô�e  stavebný úrad vo  veci  rozhodnú�  (§  140b
Zák.  è.  50/1976  Zb.).

  Podmienky
uvedené v záväznom stanovisku mesta/obce by sa
tak  mali  sta�  súèas�ou  podmienok  územného
rozhodnutia a následne i stavebného povolenia.

Miestne  dane  upravuje  predov�etkým  zákon  è.
582/2004  Z.  z.  o miestnych  daniach  a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Uvedený zákon  zahròuje miestne dane:

● daò z nehnute¾ností,
● daò za psa,
● daò za u�ívanie verejného priestranstva,
● daò za ubytovanie,
● daò za predajné automaty,
● daò za nevýherné hracie prístroje,
● daò  za  vjazd  a  zotrvanie  motorového
vozidla v historickej èasti mesta,

● daò za jadrové zariadenie,
● miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady,

● daò z motorových vozidiel.

Prakticky v�etky dane èi poplatky (s výnimkou dane
za  psa,  nevýherné  hracie  prístroje  èi  za  jadrové
zariadenie)  mô�u  by�  vyu�ité  pre  presadzovanie
cie¾ov adaptácie na zmenu klímy v prípade, �e má
obec/mesto  jasne  definovanú  a  schválenú
adaptaènú stratégiu s cie¾mi a adaptaènými opatre
niami na vplyvy zmeny klímy.

Správu  dane  z  nehnute¾ností  vykonáva  obec,  na
ktorej území sa nehnute¾nos� nachádza a správu u
ostatných  hore  uvedených  miestnych  daní  a
poplatku    vykonáva  taktie�  obec,  ktorá  ich  na
svojom  území  zaviedla  (okrem  správy  dane
z  motorových  vozidiel)  a  výnos  z  nich,  vrátane
pokuty  a  sankèného  úroku  sú  príjmom  rozpoètu
obce.  Z  tohto  h¾adiska  je  to

, a to nielen zvý�ením
daní  èi  poplatkov  pre  tých,  ktorí  sa  správajú
nezodpovedne  a  neuplatòujú  princípy  a  ciele
adaptácie  na  zmenu  klímy,  ale  aj  mo�nos�ou  ich
zní�enia v prípade ich dôsledného napåòania.

Zní�enie alebo odpustenie poplatku zákon upravil
v § 82 ods. 1 písm. a) a b) a zároveò splnomocnil
správcu poplatku pod¾a ods. 4 zákona o miestnych
daniach  upravi�  prípady  na  zmiernenie  alebo

odstránenie tvrdosti zákona na základe v�eobecne
záväzného nariadenia.

Zní�i�  alebo  odpusti�  poplatok  je mo�né  aj  pod¾a
ustanovenia § 83 zákona, ktoré umo�òuje správcovi
poplatku  uvies�  ïal�ie  prípady,  kedy  je  mo�né
�iada�  o  zní�enie  alebo  odpustenie  poplatku.
Predmetné  ustanovenie  zároveò  splnomocòuje
obec,  aby  spôsob  a  lehotu na  uplatnenie  zní�enia
alebo odpustenia poplatku ustanovila vo v�eobecne
záväznom  nariadení.  Ak  obec  upraví  lehotu  na
zní�enie  alebo  odpustenie  poplatku  vo  v�eobecne
záväznom  nariadení,  poplatníci  sú  oprávnení  v
uvedenej  lehote  po�iada�  správcu  poplatku  o
zní�enie alebo odpustenie poplatku.

Mo�no  to  ilustrova�  nasledujúcim  príkladom:
Adaptaèná  stratégia  v  danom  meste  má
identifikovaný ako k¾úèový dopad zmeny klímy na
mesto  vlny  horúèav. Definované  opatrenia  na  ich
zmiernenie  sú  napr.  budovanie  zelených  striech,
resp.  striech  s  odrazivým  povrchom,  vysádzanie
vertikálnej  zelene  na  ju�ných  a  juhozápadných
stenách  budov,  maximálna  náhrada  neprie
pustných  plôch  a  plôch  bez  stromovej  zelene  na
priepustné  a  zelené,  alebo  zavedenie  èo  najviac
vodných  prvkov  do  obytných  �tvrtí.  To  v�etko
vyvoláva  kumulatívny  efekt  ochladzovania  nielen
samotných budov, ktoré opatrenia implementovali,
ale aj �ir�ieho okolia, z èoho profitujú aj tí, ktorí sa
klimaticky  priate¾sky  nesprávajú,  ale  na  ochla
dzovanie  svojho  prostredia  pou�ívajú  povedzme
klimatizáciu  (ktorá  naopak  okolité  prostredie
otep¾uje).

Skupine vlastníkov nehnute¾ností, ktorí sa správajú
v zmysle adaptaèných cie¾ov obce/mesta by mohla
samospráva  zní�i�  daò  z  nehnute¾nosti,  preto�e
nekonajú len vo svojom, ale aj vo verejnom záujme.
Prípadné výpadky z  takéhoto príjmu, by  si mohla
obec  kompenzova�  zvý�ením  daní  pre  tých,  ktorí
konajú v rozpore s prijatými adaptaènými cie¾mi/
adaptaènou stratégiou.
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V  prípade  grantového  programu  sa  jedná
o poskytnutie nenávratného finanèného príspevku
zo  zdrojov miestnej  samosprávy  subjektom, ktoré
sú  pod¾a  pravidiel  grantového  programu
oprávnené dosta� takýto grant. Grantový program,
okrem  poskytnutia  financií,  mô�e  ponúka�  aj
technickú asistenciu (napr. vzdelávanie tých, ktorí
sa chcú uchádza� o granty). Podmienky èi kritériá
pre udelenie grantu musia by� jasne formulované,
sprístupnené s dostatoèným predstihom a návrhy
transparentne vyhodnotené.

V  prípade  otvorenia  miestneho  grantového
programu  zameraného  na  napåòanie  cie¾ov
v oblasti adaptácie na zmenu klímy je potrebné, aby:

● odmenené  projekty  neboli  jednorazové
iniciatívy  a  tematicky  èi  plo�ne  ve¾mi
rozptýlené,

● boli naozaj úèinné,
● bolo  jasne  prepojenie  medzi  cie¾mi  a
aktivitami miestnej  samosprávy  a  daným
projektom,

● aby  odmenené  a  realizované  projekty
mohli slú�i� na motiváciu ostatných.

Miestna samospráva mô�e poskytnú� na realizáciu
adaptaèných opatrení inými subjektmi tzv. dotáciu.
Poskytnuté  finanèné  prostriedky  z  rozpoètu
samosprávy sú v takom prípade úèelovo viazané na
realizáciu  nejakej    aktivity  právnym  subjektom,
ktorý  nielen�e  má  takúto  èinnos�  u�  vo  svojom
portfóliu, ale je schopný ju vykonáva� priebe�ne a v
zodpovedajúcej kvalite. Prijímate¾ dotácie sa musí
zaviaza� nielen, �e ju pou�ije v zmysle § 19 ods. l a 3
zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách
verejnej  správy,  ale  aj,  �e  pou�ije  finanèné
prostriedky  na  dosiahnutie  merate¾ných  cie¾ov  a
pod¾a  schválených  polo�iek  �truktúrovaného
rozpoètu.

Ako príklad je mo�né uvies� dotácie �kolám èi iným
in�titúciám  realizujúcim  vzdelávanie,  ktoré  by
v rámci cie¾ov adaptácie realizovali vzdelávanie èi
zvy�ovali  informovanos�  o  zmene  klímy,  jej
dopadoch  na  miestny  rozvoj  o  opatreniach  na
zmiernenie dopadov èi o správnom správaní sa, aby
sa  predchádzalo  klimatickým  rizikám  (vrátene
vydávania osvetových a náuèných materiálov).

Dotovanie takýchto subjektov, èi takýchto èinností
je  jednoznaène  efektívnej�ie,  ako  keby  to  rea
lizovala miestna samospráva sama.

Orgány  verejnej  správy  majú  povinnos�
zabezpeèova�  verejnú  infra�truktúru  a  poskytova�

kvalitné  verejné  slu�by.  Stoja  pritom  be�ne  pred
rozhodnutím,  èi  túto  povinnos�  vykonajú  vo
vlastnej ré�ii, alebo touto úlohou poveria súkromnú
firmu  alebo  konzorcium  firiem.  Práve  verejno
súkromné  partnerstvá  alebo  publicprivate
partnerships  (PPP)  sa  ukazujú  èasto  ako  vhodné
rie�enie.

O  PPP  sa  na  Slovensku  zatia¾  hovorí  hlavne  v
súvislosti s dia¾niènými projektmi, no postupne sa
aj u nás táto metóda roz�iruje do ïal�ích oblastí. V
podstate PPP na Slovensku prebieha u� dlhé roky v
oblastiach,  ktoré  sú  priamo  èi  nepriamo  spojené
s adaptáciou na vplyvy zmeny klímy, ako napríklad
vodné a energetické hospodárstvo alebo technické
slu�by  miest  a  obcí.  I  keï  sa  tieto  projekty
málokedy  pomenúvajú  ako  PPP,  spåòajú  znaky
projektov verejnosúkromného partnerstva.

Základnou ideou verejnosúkromných partnerstiev
je  rozsiahlej�ie  vyu�itie  súkromného  sektora
(hlavne  jeho  mo�nos�  financova�  a  schopnos�
efektívne  hospodári�)  pri  zabezpeèení  verejných
slu�ieb,  prièom  ale  nedochádza  k  trvalému
prechodu  rozhodovania  alebo  vlastníctva  na
súkromného partnera.

PPP  je  teda  spôsob,  akým  verejný  sektor
prostredníctvom  súkromnej  spoloènosti  zabez
peèuje poskytovanie verejnej slu�by v takej kvalite
a za takých �pecifických podmienok, ktoré sledujú
obecný  záujem.  V  praxi  realizácia  formou  PPP
obvykle znamená, �e urèitú verejnú investíciu alebo
verejnú  slu�bu  nebuduje,  neprevádzkuje  a
neposkytuje  priamo  verejný  sektor  (obec),  ale
súkromný sektor.

V  oblasti  realizácie  adaptaèných  cie¾ov  a  adap
taèných opatrení takéto partnerstvo má hlavne dva
aspekty.  Prvý  spoèíva  v  tom,  �e  nárazové
financovanie nároènej�ích adaptaèných opatrení sa
mô�e  deli�  medzi  verejný  a  súkromný  sektor  (ak
tento  neskôr  �  v  strednodobom  èi  dlhodobom
horizonte  svoj  vklad mô�e  so  ziskom dosta�  spä�,
ale  medzitým  u�  adaptaèné  opatrenie  plní  svoj
úèel), napr. výstavba záchytného poldra. Na strane
druhej  mô�e  dôjs�  k  dohode  medzi  verejnou
správou  a  súkromnou  firmou  v  tom,  �e  ak  táto
(napr.  vodárne  a  kanalizácie)  sa  bude  správa�
v  zmysle  adaptaèných  cie¾ov  (napr.  odporúèa�
a  robi�  opatrenia,  aby  sa  vodou  �etrilo  na  úkor
svojho  zisku)  mô�e  verejná  správa  mu  umo�ni�
nárast  cien  vody,  aby  si  èiastoène  kompenzoval
stratu zisku. V koneènom dôsledku by sa splnil cie¾,
aby sa zachovávali zdroje pitnej vody a zásobovanie
aj v èase dlhých súch.
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Vzh¾adom  k  tomu,  �e  existuje  ve¾ké  mno�stvo
adaptaèných opatrení pre sídelné prostredia a nie
je  ich  mo�né  v�etky  zahrnú�  do  tejto  publikácie,
výber popísaných adaptaèných opatrení v sídelnom
prostredí vychádza z nasledujúcich kritérií:

● Opatrenie  sa  bude  realizova�  prioritne
v intraviláne obce/mesta

● Náklady na  opatrenia  sú  zvládnute¾né  do
znaènej  miery  z  interných  èi  externých
zdrojov obce/mesta

● Opatrenia  sú  mana�érsky  a  technicky
zvládnute¾né preva�ujúco na úrovni obce/
mesta

Opatrenia  sú  zoskupené  pod¾a  hlavných  vplyvov
zmeny klímy na Slovensku

1. Èastej�í výskyt (vån) horúèav
2. Zvý�enie priemerných roèných teplôt
3. Èastej�í výskyt sucha
4. Zvý�enie  èastosti  výskytu  intenzívnych

zrá�ok
5. Èastej�í výskyt silných vetrov a víchric

Jednotlivé opatrenia pre ka�dý vplyv zmeny klímy
sú  rozdelené  na  opatrenia  realizovate¾né  na

budovách  a  na  opatrenia  realizovate¾né  na
verejných priestranstvách.
Samotný  popis  ka�dého  opatrenia  zahàòa
v�eobecnú  charakteristiku  opatrenia,  jeho
úèinnos�,  rámcovo  stanovené  náklady  na  jeho
realizáciu  a  opis  neklimatických  prínosov
opatrenia.  Keï�e  sa  jedná  o  publikáciu,  ktorá  je
hlavne urèená voleným a výkonným pracovníkom
obecných  a  mestských  samospráv  a  ïal�ím
k¾úèovým  rozvojovým  aktérom  v  území,    a  nie  je
urèená sektorovým �pecialistom, detailnos� popisu
bola zvolená tak, aby

● zástupcovia samospráv boli jednak schopní
sa  orientova�  v  adaptaèných  opatreniach,
aby

● im  to  pomohlo  pri  výbere  adaptaèného
opatrenia, aby

● vedeli  zostavi�  zadanie  pre  realizáciu
adaptaèného  opatrenia  a  vies�
kvalifikovanú  diskusiu  s  realizátormi
opatrení, a tie�, aby

● im  to  bolo  nápomocné  pri  získavaní
zdrojov  na  realizáciu  vybraného  adap
taèného opatrenia.

Verejné priestranstvá
Hlavné  princípy  adaptaèných  opatrení,  ktoré  je
potrebné realizova� na zmiernenie vån horúèav sú
zalo�ené  na ochladzovaní  prostredníctvom
evapotranspirácie vegetácie (výdaj vody z povrchu
rastlín),  evaporácie  (vyparovania)  z  povrchov,

tienení, vyu�ívaní  vodných  prvkov  na  verejných
priestranstvách, pou�ívaní povrchových materiá
lov s ni��ou absorpciou slneèného �iarenia a pod.

Výsadba  stromov  na  verejné  priestranstvá,  do
ulièných stromoradí, na parkoviská, do sadovnícky
upravených  plôch  a  pod.  patrí  k  základným
�zeleným�  adaptaèným  opatreniam.  Sídelné
prostredie  je  v�ak  silne  pozmenené  a  pre
"normálny"  rast  a  vývoj  stromov  mimoriadne
nepriaznivé (od zneèisteného ovzdu�ia, nedostatku
vlahy a� po limitujúci priestor na rozvoj koreòovej

sústavy èi koruny alebo mo�né poranenia stromu).
Z  tohto  dôvodu  je  potrebné  stromy  obnovova�
a  pou�íva�  vo  zvý�enej  miere  aj  nepôvodné
(introdukované) druhy. Kvôli vytvoreniu vhodných
podmienok  úspe�ného  rastu  a  ïal�ieho  vývoja
stromov  je  základnou  podmienkou  zabezpeèenie
dostatoèného priestoru prekorenenia (priestor, kde
bude  strom  rozvíja�  svoju  koreòovú  sústavu,  t.  j.
koreni�).  Toto  je  mo�né  zabezpeèi�  dostatoènou
ve¾kos�ou  výsadbovej  jamy,  ktorá  ale  závisí  aj  od
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stromy by boli vhodné a� 8�10 m3 výsadbové jamy,
èo  je  v  priestorovo  stiesnených  podmienkach
ulièných  stromoradí  ve¾mi  problematické.  V
priestore  pre  prekorenenie  stromu,  ktorý má  by�
následne  plne  pochôdzny,  je  potrebné  realizova�
úplnú  výmenu  substrátu  za  �peciálny  stromový
substrát  odolný  voèi  zhutneniu.  V  prípade
zadlá�denia,  resp.  nepriepustného  povrchu
okolitého  priestoru  je  potrebné  vyu�i�  aj  ïal�ie
technológie,  umo�òujúce  dobrý  vývin  koreòovej
sústavy  (napr.  DeepRoot,  Silva  Cells,  prevzdu
�òovacie sondy a iné).

Pre  výsadbu  na  parkoviskách  je  potrebné
uplatòova�  a  dodr�iava�  STN  736110/Z1,  ktorá
urèuje na ka�dé 4 parkovacie miesta 1 strom.

Úèinnos�
Aktívne  chladenie  je  zalo�ené,  ako  u�  bolo
spomenuté,  hlavne  na  princípe  vyparovania
(evaporácie) vody. Vegetácia ochladzuje prostredie
aj  vïaka  svojmu  nízkemu  albedu  (miere
odrazivosti),  spotrebou  energie  na  proces
fotosyntézy    a  u  vy��ích drevín  aj    tienením  (viac
v kapitole 6.1.2 Tienenie).

Chladiaci  efekt  vegetácie  sa  dá  pomerne
jednoducho vysvetli� za pomoci fyziky: na premenu
jedného  litra  vody  na  vodnú  paru  je  potrebné
pribli�ne  2,5  MJ,  èo  je  0,69  kWh.  Stromy
transpirujú  cez  svoje  prieduchy  vodu,  ktorú
premieòajú  na  vodnú  paru  odoberaním  tepelnej
energie  z  okolia.  Ich  �chladiaci  výkon�  dosahuje
hodnoty aj nieko¾ko sto Wattov na m2. Dá sa teda
jednoznaène  potvrdi�,  �e  vzrastlý  strom,  dobre
zásobený  vodou,  chladí  svoje  okolie  výkonom
porovnate¾ným  s  nieko¾kými  klimatizaènými
jednotkami.  Závisí  v�ak  od  prúdenia  vzduchu,
nako¾ko  aj men�í  vánok  zmie�a  okolitý  prehriaty
vzduch  s  takto,  za  pomoci  vegetácie  ochladeným
vzduchom.

Pod¾a  výskumov  podiel  vody,  ktorá  sa  za  pomoci
transpirácie  dostane  do  ovzdu�ia,  je  naozaj
obdivuhodný.  U  dospelého  listnatého  stromu  sa
uvádza  aj  okolo  300  l  za  deò  napr.  pre  dospelú
jabloò  to  èiní  výpar  65�140  l  vody  poèas  letného
dòa,  dospelá  breza  mô�e  za  vegetaèné  obdobie
odpari�  a�  7  000  l  vody.  V  súlade  s  popísanou
úèinnos�ou  chladenia  sa  teda  jedná  nielen
o  zvlhèenie  vzduchu,  ale  aj  výdatné  aktívne
ochladzovanie.

Hore  popísaný  jav  v�ak  prebieha  len  za
predpokladu,  �e  stromy  majú  dostatok  vlahy,
v opaènom prípade, a to osobitne u druhov dobre
zná�ajúce  sucho,  prestáva  výmena  plynov
a  chladiaci  efekt  je  ïalej  len  vïaka  tieneniu.
Uzatvorenie  prieduchov  na  listoch  spôsobuje
zvý�enie  listovej  teploty  (Leizinger et all.). V  tejto
súvislosti  vykazujú  rozdiely  v  úèinnosti  stromy

vysadené  do  spevnených  plôch,  alebo  ktoré majú
zhutnenú  pôdu  v  koreòovej mise,  pred  stromami
v rastlom teréne, resp. v trávniku. Tento rozdiel je
daný  faktom,  �e  zvý�ená  okolitá  teplota  nad
spevnenými povrchmi vedie k zvý�enej transpirácii.

Za zmienku v tejto súvislosti stojí aj výskum rastu
ozdobnej  hru�ky  (Pyrus  calleryana,  Chanticleer)
ktorý  sa  robil  poèas  obdobia  6  rokov  v  britskom
meste Manchester (Rahman et all, 2011). Nielen�e
stromy  v  nespevnenom  teréne,  resp.  stromy
vysadené  do  �peciálneho  �stromového�  subtrátu
(�Amsterdam  soil�)  rástli  2krát  rýchlej�ie  ako
stromy  v  spevnených  plochách  a  so  zhutneným
substrátom,  ale  aj  ich  chladiaci  úèinok  bol  asi  5
krát  vy��í  (evapotranspiraèný  potenciál  bol  a�  7
kW).

Av�ak nielen samotný strom je mo�né si predstavi�
ako samostatnú �klimatizaènú jednotku�. Premena
krajiny,  teda  zmena  nezastavaného  územia  na
zastavané  má  obdobný  efekt.  Zástavba  jedného
hektára  kvalitnej  pôdy  s  vysokou  retenènou
kapacitou cca 4 800 m3 vedie k výraznému poklesu
evapotranspirácie. Energia potrebná na vyparenie
takého mno�stva vody zodpovedá energii, ktorú za
rok spotrebuje pribli�ne 9 000 mraznièiek, teda asi
2,5 milióna kWh.

Z poh¾adu úèinnosti zmiernenia letných horúèav je
e�te  potrebné  doda�,  �e  stromy  v  plnom  olistení
absorbujú  70�90  %  slneèného  �iarenia  v  lete  a
20�90  %  v  zime  (rozdiel  je  hlavne  v  listnatých
opadavých stromoch). Vhodne vysadené stromy pri
budovách  predstavujú  zhruba  úsporu  2  %  na
vykurovaní. Zelené plochy zvy�ujú vlhkos� vzduchu
(v priemere sa udáva hodnota 5 a� 7 %).

Ochladzovací  efekt  v�ak  závisí  nielen  od  pomeru
a  kvality  vegetácie,  ale  aj  od  umiestnenia  zelene
v  rámci  sídla,  charakteru  okolitej  zástavby,
èlenitosti terénu a i. Na základe viacerých zdrojov
vo  v�eobecnosti mo�no  poveda�,  �e  rozdiel  teplôt
napr. medzi plochami zelene a zastavaným územím
bol v priemere od 0,94 °C do 2,26 °C.  Leizinger et
all. namerali teploty pri skupinke stromov od 24�
29  °C,  zatia¾  èo  teplota  na  ulici  bola  37  °C  a  na
streche budov 45 °C.

Náklady
Náklady na realizáciu opatrenia sa vz�ahujú k ná
roènosti a rozsahu prác, po�iadavkám na sadbový
materiál,  druhom  stromov,  ich  ve¾kostným  para
metrom,  potrebnej  výmene  substrátu,  ïal�ích
technickým  opatreniam,  doprave,  následnej
starostlivosti a zálievke. Pred samotnou výsadbou
sa  odporúèa  ma�  k  dispozícii  jednostupòový
vykonávací projekt, ktorého súèas�ou sú aj výkazy
výmer  a  rastlinná  �pecifikácia,  ako  aj  rozpoèet
pod¾a  platných  cenníkov.  V  sídlach  sa  odporúèa
vysádza� vzrastlé jedince, ktorých cena sa pohybuje
(v závislosti od druhu a kultivaru) od 50 EUR aj nad
1  000  EUR.  Náklady  sú  spojené  aj  s  výkopom
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výsadbovej  jamy,  osobitne  v  závislosti,  èi  strom
sadíme  na  miesto,  kde  u�  bola  výsadbová  jama
predtým,  alebo  do  rastlého  terénu,  alebo  do
nepriepustného  povrchu  (asfalt,  betón),  kedy  je
potrebné poèíta� aj s nákladmi za odvoz na skládku.
Ïal�ie  náklady  mô�u  by�  spojené  s  výmenou
zeminy,  pomocným materiálom,  prípadne  s  tech
nickými  zariadeniami  umo�òujúcimi  dobrý  vývin
koreòovej sústavy a pod. V historickom alebo silne
atakovanom prostredí sa výsadbová jama prekrýva
ozdobnou  mre�ou  s  dostatoène  ve¾kým  otvorom
pre  rast  kmeòa,  ako  aj  ochranou  mre�ou  okolo
kmeòa.  Stromy,  kvôli  rozlièným  obmedzeniam  �
napr. popri komunikáciách, je potrebné pravidelne
orezáva�.

Zároveò  je  potrebné  vzia�  do  úvahy  náklady
spojené  s  údr�bou  zelene,  ktoré  sú  v  priemere
nasledovné:

● Kosenie:  0,07�0,12 EUR/m2

● Hrabanie:  0,07�0,12 EUR/m2

● Výsadba kríku: od 1,50 EUR
● Výsadba stromu: od 45 EUR
● Dovoz vody: 25 EUR/m3

● Polievanie: 7 EUR/m2

Ceny rezu stromov:
● výchovný rez: 10�35 EUR
● zdravotný rez: 50�500 EUR
● bezpeènostný rez: 40�300 EUR

Neklimatické pozitíva a negatíva
Viaceré  vysádzané nepôvodné druhy drevín  sa,  aj
v  súvislosti  so  zmenou  klímy,  zaèínajú  chova�
invazívne.  V  zastavaných  centrách  miest  je  èasto
problém s existujúcimi in�inierskymi sie�ami, ktoré
neumo�òujú výsadbu stromov osobitne do ulièných
stromoradí.  Tento  problém  je  mo�né  sèasti
eliminova�  pou�ívaním  ochranných  fólií  proti
prekoreneniu  a  po�kodeniu  sietí.  Dôle�ité  je  aj
dôsledne  chráni�  stromy  pred  po�kodením.
Osobitne v tejto súvislosti je potrebné upozorni� na
po�kodenia  pri  nesprávnom  orezaní  a  stavebnej
èinnosti.  Pri  údr�be  zelene  v  sídlach  je  potrebné
dodr�iava�  slovenskú  technickú  normu STN  83
7010  O�etrovanie, udr�iavanie  a ochranu
stromovej  vegetácie,  ktorú  vydal  Slovenský ústav
technickej normalizácie, Bratislava. Táto technická
norma zahàòa v�etky úkony vhodnej starostlivosti
o  stromy,  poènúc  výsadbou.  Problematika  rezu
stromov  je  detailne  rozpracovaná  aj  v
arboristickom �tandarde �Rez stromov�.

Neklimatických  pozitív  výsadby  stromov  je
pomerne  ve¾a.  Pozitívny  vplyv  na  zni�ovanie
pra�nosti  a  ich  hygienický  úèinok  je  popísaný  v
podkapitole 6.1.1.2  Vegetaèné  stredové  deliace
pásy.  Nemenej  významný  je  aj  estetický
a  rekreaèný  úèinok,  ako  aj  podpora  biodiverzity,
nako¾ko  stromy,  ako  aj  vegetácia  vo  v�eobecnosti

poskytuje hniezdne mo�nosti, zdroje potravy a pod.
pre celé spektrum fauny.

Foto: Zuzana Hudeková

[1], [2], [3], [4],
[5], [6]

Vegetaèné  stredové  deliace  pásy  sú  súèas�ou  tzv.
cestnej  zelene.  Majú  ve¾ký  význam  pri
�ozeleòovaní�  miest,  ako  aj  mo�nej  úprave
mikroklimatických  pomerov,  osobitne  v  prípade
výsadieb  skupín  stromov  a  krov.  Av�ak,  rovnako
ako pri výsadbe stromov, aj tu je prítomný problém
s  existujúcimi  in�inierskymi  sie�ami  a  potrebou
zabezpeèenia  ich  ochranných  pásiem.  O  cestnej
zeleni    pojednáva  Zákon  è.  135/1961  Zb.  o
pozemných  komunikáciách  (tzv.  cestný  zákon)  v
znení  neskor�ích  predpisov.  V  súlade  s  týmto
zákonom o výsadbe, ako aj umiestnení a druhovom
zlo�ení  rozhoduje  daný  cestný  správny  orgán  po
dohode s orgánom �ivotného prostredia. Uvedený
zákon  v  svojom  §  14,  ods.  2  pripomína
re�pektovanie  h¾adiska  bezpeènosti  cestnej
premávky.

Neklimatické pozitíva a negatíva
Vegetaèné  stredové  pásy,  ako  aj  aleje  popri
komunikáciách  majú  nesmierny  význam  aj  z
h¾adiska zabezpeèenia kvality mestského ovzdu�ia.

Kvalita  ovzdu�ia  v  mestách  je  rôzna,  závisí  od
aktivít,  pou�ívaných  pohonných  látok  a
pou�ívaných priemyselných technológií. Z rôznych
technologických procesov, dopravy i bývania sa do
ovzdu�ia  dostávajú  rôzne  plynné  chemické
zlúèeniny  ako  oxidy  uhlíka,  oxidy  síry,  oxidy
dusíka,  fluoridy,  chloridy,  amónne  látky,
uh¾ovodíky  a  pod.  Pod¾a  porovnania  mestského
ovzdu�ia  s  otvorenou  krajinou  je  v  mestskom
ovzdu�í  10krát  viac  prachových  èastíc,
koncentrácia SO2 je 5krát vy��ia, koncentrácia CO2

10krát  vy��ia,  koncentrácia  CO  je  v  mestskom
ovzdu�í  25krát  vy��ia  ako  v  otvorenej  krajine.
V  70�80  %  sledovaných  miest  bola  aspoò  raz
prekroèená povolená hodnota zneèis�ujúcich látok
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SO2 bol rôzny vývoj v západnej a východnej Európe,
pozitívne  trendy  súvisia  s  prísnymi  emisnými
normami a tie� s re�trukturalizáciou priemyslu.

Filtraèné  úèinky  zelene  sú  v�eobecne  známe.
Stromová a krovitá vegetácia má priaznivé úèinky
na  èistotu  ovzdu�ia,  slú�i  ako  filter  pre  prachové
èastice  (udáva  sa hodnota 20 g prachových èastíc
na m2 listovej plochy). Výskumníci z Kolumbijskej
univerzity zistili �e pomer ochorení na astmu u detí
bol  4  a�  5krát  ni��í  u  detí  �ijúcich  v  mestskom
prostredí  so  stromovými  alejami.  Stromy  na
uliciach sú schopné odstráni� oxid sirièitý a zní�i�
obsah  tuhých  èastíc  a�  o  75  %.  Najväè�í  efekt
zachytávania prachu a absorpcie cudzorodých látok
bol zistený u dvojradu stromov s relatívne vysokou
hustotou výsadby. Ale u� napríklad aj u samostatne
stojacieho  stromu  sa  dohaduje  15�20  %  záchyt
nebezpeèných  prachových  èastíc  PM10.  Zachy
távanie  prachových  èastíc  PM  v  urbánnom
prostredí  sa  javí  ako  ve¾mi  významné,  nako¾ko
významne  ohrozujú  zdravotný  stav  obyvate¾ov
miest. V súlade so správou Svetovej zdravotníckej
organizácie  nebezpeèné  prachové  èastice    zni�ujú
priemerný vek �ivota obyvate¾ov európskych miest
zhruba o jeden rok.

Foto: Zuzana Hudeková

[7],  [8],  [9],
[10], [11]

Rozvoj  zelene,  osobitne  v  zastavaných  centrách
sídiel je èasto limitovaný u� existujúcou zástavbou
a  in�inierskymi  sie�ami.  Vytváranie  nových  plôch
zelene  je  mo�né  na  tzv.  rozvojových  plochách,
plánovaných  pre  bývanie,  obèiansku  vybavenos�
a  pod.  Tvorba  nových  plôch  zelene  by  mala
vychádza� z územnoplánovacej dokumentácie a jej
generelov (napr. Generelu zelene). Podiel zelene na
jednotlivých plánovaných plochách pre výstavbu je
potrebné zadefinova� v územnom pláne zóny, resp.
u�  v  urbanistickej  �túdii.  Podiel  vegetácie  by mal
by� vyjadrený ako územný regulatív. Zo zahranièia
poznáme viaceré typy regulatívov v oblasti zelene.
V oblasti územného plánovania bola problematika

tvorby zelene zapracovaná do metodickej príruèky
pre  obstarávate¾ov  a  spracovate¾ov  územno
plánovacej dokumentácie ��tandardy minimálnej
vybavenosti obcí� (aktualizácia, 2010).

Úèinnos�
Zvý�enie podielu zelene o 10 % mô�e zní�i� teplotu
v urbánnom prostredí o 3 % Výskum realizovaný
v Manchestri ukazuje, �e zvý�enie podielu vegetácie
o  10 % v  tých  èastiach mesta,  kde  je  tento podiel
ve¾mi nízky, zabezpeèí udr�anie  teploty na úrovni
1961�1990 aj v roku 2080 (Handley, 2010).

Samotný ochladzovací efekt vegetácie na svoje oko
lie  sa prejaví  len pri parkoch s dostatoène ve¾kou
rozlohou. Tento efekt je badate¾ný do vzdialenosti
500 m v závislosti od charakteru okolitej zástavby,
pri parkoch s rozlohou viac ako 150 ha to mô�e by�
a�  do  vzdialenosti  1  km.  Zjednodu�ene  mo�no
poveda�, �e ve¾ké plochy zelene ochladzujú aj svoje
okolie a  tento vplyv  je badate¾ný od okraja parku
do vzdialenosti zodpovedajúcej pribli�ne jeho roz
lohe.

Pri diskusii o úèinnosti plôch zelene je potrebné sa
zamera� aj na kvalitatívnu stránku a to osobitne na
zastúpenie drevín, ktoré má významný vplyv nielen
na  teplotu  danej  plochy,  ale  aj  mo�nosti
ochladzova�  svoje  okolie.  Potscher  et  al.  (2006)
potvrdil, �e v prípade parkov s len malým podielom
stromov,  resp.  len  s  vysadenými  ozdobnými
nízkymi rastlinami je teplota rovnaká, ba a� mô�e
by� aj dokonca mierne vy��ia ako v ich okolí.

[12], [13], [14]

6.1.1.3.1 Premena malých, nevyu�itých plôch
na pocket parky, alebo komunitné záhrady
V  husto  zastavaných  sídlach  existujú  mo�nosti
tvorby  nových  plôch  zelene  osobitne  premenou
nevyu�itých  èi  nedostatoène  vyu�ívaných  a
zanedbaných  plôch.  V  prípade  plôch  s  men�ími
rozlohami, rozlièných prelúk a pod., je mo�né tieto
premeni�  na  men�ie  plochy  zelene,  komunitné
záhrady (aj formou doèasných plôch zelene) a pod.

Dôsledné  zmapovanie  a  identifikácia  nevyu�itých
priestorov  priamo  v  zastavanom  území  sídla,
vrátane  zistenia  vlastníckych  vz�ahov  k  týmto
nevy�itým  pozemkom,  je  prvým  krokom  k  ich
mo�nej  premene  na  malé  parky  èi  komunitné
záhrady.  Ako  príklad  mô�eme  uvies�  mapovanie
v bratislavskej Mestskej èasti Staré Mesto (ktorá je
spomedzi  ostatných  èastí  Bratislavy  ve¾mi  husto
zastavaná), pri ktorom sa identifikovalo okolo 52,9
hektára  nevyu�itého  priestoru.  Prekvapivo  táto
rozloha predstavuje v prepoète  5,3 % územia celej
mestskej  èasti  a  teda  aj  významný  potenciál  na
doèasné  alebo  trvalé  vytvorenie  nových  zelených
plôch.
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Foto: Michaela Hrnèiarová

Náklady
Okrem nákladov, uvedených v opatrení pri výsadbe
stromov je potrebné ïalej e�te poèíta� s nákladmi
na  tvorbu  pe�ích  komunikácií,  prvkov  malej
architektúry (lavièky, smetné ko�e, prípadne hracie
a iné oddychové prvky), vyvý�ených záhonov a pod.
Pri  tvorbe  malých  �parèíkov�  sa  odporúèa  ma�  k
dispozícii  jednostupòový  vykonávací  projekt,
ktorého  súèas�ou  sú  aj  výkazy  výmer  a  rastlinná
�pecifikácia,  ako  aj  rozpoèet  pod¾a  platných
cenníkov.  Pri  doèasných  plochách  zelene
a mobilných komunitných záhradách pôjde hlavne
o  dispozièné  rie�enie  priestoru,  osobitne  kvôli
samotnej prevádzke verejného priestoru. Z dôvodu
zapojenia  miestnej  komunity,  ako  budúcich
u�ívate¾ov  priestoru,  je  ve¾mi  vhodné  do
samotného  plánovacieho  procesu  vtiahnu�
zainteresovanú  verejnos�  prostredníctvom
rozlièných  metód  participatívneho  plánovania,
ktorá  si  tie�  vy�aduje  náklady  (komunikácia
a stretnutia s verejnos�ou).

Neklimatické pozitíva a negatíva
V prípade komunitných záhrad pribúdajú pozitíva
podpory a budovania miestnej komunity, podpory
odolnosti mesta, napr. formou samozásobovania sa
potravinami  a  pod.  Nemenej  významný  je  aj
estetický,  rekreaèný  úèinok,  ako  aj  zdravotný
úèinok.

6.1.1.3.2 Revitalizácia hnedých plôch
(brownfields) na plochy zelene
Brownfields (hnedé polia/plochy) sú nedostatoène
vyu�ívané,  zanedbané  a  èasto  aj  kontaminované
nehnute¾nosti  (pozemky  aj  budovy).  Tieto  nie  je
mo�né vhodne a efektívne vyu�íva�, bez  toho, aby
prebehol  proces  ich  regenerácie.  Èasto  sú  tieto
plochy  pozostatkom  priemyselnej,  po¾nohos
podárskej, rezidenènej, vojenskej èi inej aktivity.

Nako¾ko vo viacerých mestách v súèasnosti chýba
ucelený  funkèný  systém  v  oblasti  zelene,  je  preto
dôle�ité chápa� mo�nos� transformácie brownfields
ako  cennú  príle�itos�  pre  rie�enie  problematiky
zelene v meste nielen v zmysle vytvárania nových
plôch  zelene,  ale  aj  ako  mo�nos�  zvý�enia
prepojenia u� existujúcich plôch zelene. Osobitne v

zahranièí  sa  realizovalo  viacero  priekopníckych
projektov  predstavujúcich  masívnu  premenu
degradovaného  územia  na  parkové  plochy.  Ako
príklad  je  mo�né  uvies�  oceliarskym  a  uholným
priemyslom  degradované  územie  súèasného
Emscher Park, ktorý sa nachádza v údolí Porúria na
severozápade  Nemecka  alebo  krajinný  park
Duisburg Nord, ktorý sa stal ikonou transformácie
a opätovného vyu�itia  priemyselnej lokality.

Náklady
Pri zakladaní nových plôch zelene z brownfields je
potrebné  z  kontaminovaných  plôch  odstráni�
environmentálne zá�a�e, èo je samo o sebe finanène
mimoriadne  nároèný  proces.  Ïalej  okrem
nákladov,  uvedených  v  opatrení  pri  výsadbe
stromov  je  potrebné  e�te  poèíta�  s  nákladmi  na
tvorbu  pe�ích  komunikácií,  prvkov  malej
architektúry (lavièky, smetné ko�e, prípadne hracie
a iné oddychové prvky), vyvý�ených záhonov a pod.
Pri  tvorbe  nároènej�ích  plôch  zelene  je  potrebná
viacstupòová  projektová  dokumentácia  od  �túdie
po  vykonávací  projekt,  ktorého  súèas�ou  sú  aj
výkazy  výmer  a  rastlinná  �pecifikácia,  ako  aj
rozpoèet pod¾a platných cenníkov. Do samotného
plánovacieho  procesu  je  potrebné  vtiahnu�
zainteresovanú  verejnos�,  prostredníctvom  rozliè
ných metód  participatívneho  plánovania,  ktorá  si
tie�  vy�aduje  urèité  náklady  (komunikácia
a stretnutia s verejnos�ou).

Neklimatické pozitíva a negatíva
Nemenej  významný  ako  adaptaèný  efekt,  je  aj
estetický  a  rekreaèný  úèinok.  Stále  viac  a  viac
dôkazov  poukazuje  na  to,  �e  jestvujú  merate¾né
zdravotné benefity, ktoré majú svoje korene práve
v  dostupnosti/blízkosti  zelene  v  oblasti,  v    ktorej
¾udia �ijú a pracujú.

Plochy zelene sú dôle�ité aj pre zdravie, preto�e:
● umo�òujú  kontakt  s  prírodou,  podporujú
regeneráciu  zo  stresových  situácií  a  sú
prospe�né pre du�evné zdravie a pomáhajú
zlep�i� správanie a pozornos� detí,

● podporujú fyzickú aktivitu ¾udí.

Viaceré  �túdie  dokázali  priamy  vplyv  medzi
zdravím  obyvate¾stva,  úrovòou  fyzickej  aktivity  a
dostupnos�ou  verejných  priestorov.  Napríklad
�túdie ôsmich európskych miest ukazujú, �e ¾udia,
ktorí  �ijú  v  oblastiach  s  bohatou  zeleòou,  sú
s  trojnásobne  vy��ou  pravdepodobnos�ou  fyzicky
aktívni a bude sa u nich vyskytova� o 40 % ni��ia
nadváha alebo obezita,  ako u  takých, ktorí  takúto
mo�nos�  nemajú.  �iaci,  ktorí  majú  prístup  alebo
dokonca  výh¾ad  na  prírodné  prostredie,  vykazujú
vy��iu  úroveò  pozornosti  ako  deti,  ktoré  túto
mo�nos�  nemajú.  Zaujímavý  výskum  bol
realizovaný  výskumníkmi  z  Research,  Landscape
and  Human  Health  Laboratory,  z  Univerzity
v Illinois, ktorí dospeli k záverom, �e výh¾ad z okna
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k sebadisciplíne.

Ekonomický  benefit  vyplývajúci  z  kvalitných
verejných  priestorov  je  nesporný  a  tie�  dokázaný
viacerými  �túdiami.  Napríklad  CABE  (2004)  vo
svojej  �túdii  �Rastú peniaze na  stromoch?�  (Does
Money Grow on Trees?) dokazuje, �e plochy zelene
zvy�ujú hodnotu ostatných nehnute¾ností.

Viaceré výskumy prekvapivo dokázali priamy súvis
medzi upravenými verejnými priestormi osobitne s
vysadenou  vegetáciou  a  stromami  a  poklesom
kriminálnych èinov.

6.1.1.3.3 Premena betónových a asfaltových
parkovísk a budovanie nových zelených plôch
�Zelené� parkoviská mô�u by� vybudované napr. za
pomoci polovegetaèných tvárnic, ktoré pozostávajú
zo  vzájomne  spojených  prvkov  obsahujúcich
prázdne  otvory  pre  rast  trávy.  Osobitne  pre
príjazdové  cesty  (menej  pou�ívané),  ale  aj
parkoviská  s  menej  intenzívnou  prevádzkou  je
mo�né  vybudova�  �trkový  trávnik.  Polovegetaèné
tvárnice  mô�u  by�  vyrobené  z  betónu  alebo  z
plastov.  Kamenné  alebo  pieskové  podlo�ie  pod
dielcami slú�i pre úèely drená�e. Premenou plôch
parkovísk s asfaltovým, resp. betónovým povrchom
na  priepustné,  èiastoène  zelené  plochy  sa  okrem
vplyvu na zní�enie teploty bezprostredného okolia
parkoviska  e�te  aj  zabezpeèí  priepustnos�  pre
zrá�kovú vodu.

Úèinnos�
Úèinnos�  vegetácie  (zavla�ovaných  a  nezavla
�ovaných  trávnikov)  je  popísaná  v  rámci  iných
opatrení  (napr.  v podkapitole 6.1.1.4  Zvý�enie
poètu  parkov  plniacich  funkciu  �chladnej�ích
ostrovov�,  v kapitole 6.4  pri  vplyve  zmeny  klímy
Zvý�enie  èastosti  intenzívnych  zrá�ok,  ako  aj
v podkapitole 6.1.1.7 Zmena povrchov komunikácií

a  iných  spevnených  plôch  na  svetlé,  resp.
odrazivé).  V  prípade  úèinnosti  na  zmiernenie
horúèav mô�eme vychádza� z výskumov, ktoré boli
realizované  na  trávnatých  plochách.  Osobitne
závisí aj od toho, èi je parkovisko zatienené, alebo
nie,  resp.  od  stavu  vlahy  v  pôdnom  substráte.
V  prípade  zatienenia  a  dostatku  vlahy  je  efekt
podstatne  vy��í.  Ca  et  al.  (1998)  nameral  2  °C
rozdiel  medzi  zaasfaltovaným  parkoviskom
a zatrávnenou plochou.

Foto: Zuzana Hudeková

Náklady
Stavebné  náklady  vrátane  pokládky  pre  �trkové
trávnaté parkovisko sa pohybujú  cca 15�25 EUR za
m2, prièom podiel zelenej plochy je okolo 30 %.

Neklimatické pozitíva a negatíva
Neklimatických  pozitív  zelených  parkovísk  je
viacero.  Pozitívny  vplyv  na  zni�ovanie  pra�nosti
a  ich  hygienický  úèinok  je  popísaný  pri  opatrení
v podkapitole 6.1.1.2  Vegetaèné  stredové  deliace
pásy. Zelené parkoviská v sídelnom prostredí majú
aj estetickú funkciu.

 [15], [16], [17],
[18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27]

Foto: Zuzana Hudeková
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Uvedené  opatrenie  spoèíva  v  zvý�ení  kvality  u�
existujúcich  plôch  zelene.  Viaceré  prieskumy
oh¾adom hodnotenia zelene, osobitne jej dostatku
v  sídelnom prostredí, poukázali na paradox,  �e aj
keï je objektívne v danom sídle dostatok zelených
plôch, ale  táto nie  je primerane  funkèná,  samotní
obyvatelia  hodnotia  stav  zelene  negatívne.  Je  to
spôsobené faktom, �e (a to sa osobitne týka plôch
sídliskovej  zelene)  plochy  zelene  èasto  nemajú
dostatoènú  atraktivitu  a  nie  sú  vytvorené
podmienky  na  krátkodobý  pobyt  pre  svojich
pou�ívate¾ov z radov obyvate¾ov. V tomto prípade
je  teda  potrebné  ís�  cestou  skvalitòovania
existujúcich  plôch  verejnej  zelene.  Výsadba  a
dosadba  stromov,  kerových  a  trvalkových  partií,
doplnenie plôch zelene o patrièný mobiliár (lavièky
v tieni stromov, malé vodné prvky, ktoré prilákajú
deti,  fontánky  s  pitnou  vodou)  prinesú  nielen
�iadanú estetickú hodnotu, ale aj ich funkènos� ako
plochy  pre  zvý�enie  adaptívnej  kapacity  osobitne
zranite¾ných skupín obyvate¾stva.

Úèinnos�
Úèinnos� vegetácie je popísaná v úvodnej èasti tejto
kapitoly. Výskum v roku 2007 v Bratislave ukázal,
�e rozdiel teplôt v rámci sídla v tom istom èase je
naozaj markantný,  od  29,87  °C  v  lu�nom  lese  po
42,06  °C  v  areáli  slu�ieb,  pri  obchodnom  centre
Aupark. Zistený maximálny teplotný rozdiel medzi
teplotou  vzduchu  na  trávniku  a  pod  samostatne
stojacim, solitérnym stromom (meranie na úrovni
terénu)  bol  a�  14,6  °C.  Prekvapujúco  vysoké  boli
hodnoty  teploty  vzduchu  na  samotnom  trávniku
(Reháèková, T. � Paudit�ová, E., 2006), ktoré boli
v  nieko¾kých  prípadoch  porovnate¾né  ako  teploty
vzduchu namerané na asfaltových plochách (cesta
a parkovisko).

Obdobným  výskumom  sa  zaoberali  aj  v
austrálskom meste Port Phillip, kde si celé územie
mesta  rozdelili  pod¾a  percentuálneho  zastúpenia
vegetácie  na  �tvorce  s  rozmermi  30×30  m.
Výsledky  opätovne  potvrdili  zaujímavú  koreláciu,

ktorú u� naznaèil aj výskum v Bratislave. Na teplotu
má vplyv nielen mno�stvo a zastúpenie vegetácie,
ale  aj  plochy,  ktoré  sa  v  období  letných  horúèav
vysoko  prehrievajú,  kam  patria  aj  nezavla�ované
trávnaté plochy vegetácie v období sucha.

So zvy�ovaním priemernej roènej  teploty vzduchu
narastajú  evapotranspiraèné  po�iadavky  na  vodu.
Periódy  sucha  sa  v  letných  mesiacoch  predl�ujú,
tak�e  dreviny  èasto  trpia  v  mestskom  prostredí
nedostatkom  vody.  Stres  zo  sucha  sa  stáva
prvoradým  abiotickým  stresovým  faktorom,
limitujúcim nielen  rast a vývoj stromov, ale aj jeho
schopnos�  evapotranspiráciou  ochladzova�  okolie.
Z  tohto  dôvodu  je  ve¾mi  dôle�ité  v  èase  letných
horúèav  v  maximálne  mo�nej  miere  zabezpeèi�
dostatok  vlahy  a  to  samozrejme najlep�ie  formou
rie�enia  zrá�kovej  vody  vsakom  v  mieste  jej
dopadu, resp. jej zachytenia a následného vyu�itia
na zavla�ovanie vegetácie.

Toto  opatrenie  je  súèas�ou  zvy�ovania  adaptívnej
kapacity  obyvate¾stva,  teda  mo�nos�ou  nájs�
doèasné  �útoèi�te�  pred  ve¾kými  horúèavami,
hlavne  v  èase  kedy  sú  horúèavy  najväè�ie.  I  keï
tieto  parky  sú  hlavne  dostupné  pre  obyvate¾ov
�ijúcich èi pracujúcich v ich blízkosti (do 500 m, èi
do  10 min.  chôdze),  èasto mô�u  by�  vyu�ívané  aj
obyvate¾mi z väè�ej vzdialenosti, napr. dôchodcami
èi mamièkami na materskej dovolenke.

Foto: Zuzana Hudeková

[28], [29], [30],
[31]

Zdroj: REC Slovensko, 2007
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Uvedené  opatrenie  je  potrebné  rie�i�  hlavne  na
úrovni ÚPN  sídla,  napr.  formou  vyèlenenia plôch
vo funkcii �ochranná a izolaèná zeleò�. V opaènom
prípade, èasto u� nie je vhodná územná rezerva na
tvorbu hygienických pásiem zelene, napriek tomu,
�e  majú  nesmierny  význam,  osobitne  z  h¾adiska
zabezpeèenia  kvality  ovzdu�ia  a  je  potrebné
nachádza�  alternatívne  rie�enia  (napr.  vertikálna
zeleò).

Neklimatické pozitíva a negatíva
Osobitný  význam  má  zachytávanie  prachových
èastíc  a  iných  prvkov  zneèistenia  ovzdu�ia
prostredníctvom vegetácie, ktoré bolo popísané pri
opatrení v podkapitole 6.1.1.2 Vegetaèné stredové
deliace  pásy.  Nezanedbate¾ná  je  aj  funkcia
zni�ovania  hladiny  hluku  v  mestskom  prostredí,
rovnako  ako  aj  zni�ovanie  rýchlosti  vetra.
Zmiernenie hluku mô�e predstavova� a� 30 dB na
100 metrov.

Foto: Zuzana Hudeková

Zeleò  vo  vnútroblokoch  patrí  medzi  typ
�poloverejnej�, resp. vyhradenej zelene, nako¾ko je
síce  verejne  prístupná  bez  obmedzenia,  av�ak  je
èasto  vnímaná  ako  vlastníctvo  okolitých
obyvate¾ov,  ktorí  ju  u�ívajú.  V  tomto  prípade  je
èasto  potrebné  zdôrazni�  spoloèenskú  funkciu
zelene,  ale  aj  sociálnu  funkciu  zelene.    Cie¾om
vnútroblokovej  zelene  by  teda  mal  by�  nielen
krátkodobý  oddych,  ale  aj  tvorba  miestnej
komunity  obyvate¾ov,  ktorí  rozhodujú  o  jej
vyu�ívaní.  V  �iadnom  prípade  nie  je  vhodné
pristúpi� na budovanie, èi roz�irovanie parkovacích
miest,  ale  naopak  na  zlep�enie  funkènosti  tejto
plochy  zelene  prostredníctvom  uplatnenia  a
vybudovanie  prvkov  na  spríjemnenie  pobytu
(výsadba  a  dosadba  stromov  a  kerových  a
trvalkových  partií,  doplnenie  plôch  zelene  o

patrièný mobiliár    ako  sú  lavièky v  tieni  stromov,
malé hracie prvky, fontánky s pitnou vodou).

Výsadba vo vnútroblokoch by mala by� v súlade s
architektúrou  bytového  domu  a  charakterom
okolia. Ako bolo spomenuté, odporúèa sa pou�i� na
výsadbu  trvalky,  okrasné  trávy,  kry  a  men�ie
dreviny  (prednostne  aj  také,  ktoré  je  mo�né
tvarova�).  Zále�í  na  mo�nostiach,  aké  sú  k
dispozícii nielen pri  samotnej výsadbe, ale hlavne
pri  údr�be  vnútrobloku.  Rozhodne  nie  je  vhodné
vysádza�  do  plochou  obmedzenej  vnútroblokovej
zelene  stromy,  ktoré  dorastajú  do  ve¾kých
rozmerov � tie mô�u preká�a� príli�ným tienením a
svojou  koreòovou  sústavou  mô�u  nevhodne
pôsobi� na základy stavby èi na spevnené plochy (ak
k tomu dochádza, je mo�né po�iada� orgán ochrany
prírody  o  súhlas  na  výrub  stromu  pod¾a  zákona
è.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).

Foto: Zuzana Hudeková

Foto: Zuzana Hudeková
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Foto: Zuzana Hudeková

Zmena  povrchov  komunikácií  a  spevnených
povrchov  na  verejne  prístupných  priestranstvách
na svetlé, resp. odrazivé povrchy výrazne prispeje k
zní�eniu  efektu  tepelného  ostrova  mesta.
Koeficient  SRI  (angl.  solar  reflectance  index  �
hodnota,  ktorá  udáva  schopnos�  odrá�a�  slneèné
teplo za malého nárastu teplôt) vyjadruje súhrnne
okrem  odrazivosti  aj  infraèervenú  emitanciu.
Èierne telesá majú odrazivos� 0,05 a emitanciu 0,9
�  SRI  index  0;  �tandardné  biele  telesá  majú
odrazivos�  0,8  a  emitanciu  0,9  �  SRI  index  100.
Èím  je  SRI  index  vy��í,  tým  má  povrch  lep�ie
parametre z h¾adiska tzv. chladiaceho efektu.

Jednoduch�ie  povedané,  tmavé  spevnené  plochy
odrá�ajú len 10 � 20 % slneèného �iarenia, zatia¾ èo
svetlé  povrchy  viac  ako  polovicu.  Odrazivos�  sa
vyjadruje  tzv.  albedom,  èo  je  miera  odrazivosti
telesa alebo jeho povrchu. Tmavé spevnené plochy

majú albedo 0,1�0,3, zatia¾ èo svetlé povrchy 0,5�
0,9. Asfalt má albedo ni��ie ako 0,05, èi�e pohltí a�
95  %  slneènej  energie.  Betón  má  albedo  do  0,3.
Tmavé  farby  povrchov  spevnených  plôch  vedú  v
letnom  období  poèas  dòa  k  ich  zvý�enému
zahrievaniu  a  poèas  noci  k  vy�arovaniu
absorbovaného tepla.

Úèinnos� a náklady
Pri návrhu èi rekon�trukcii povrchov na verejných
priestranstvách  je  teda  potrebné  pou�íva�
environmentálne  priaznivej�ie  rie�enia  pochôdz
nych  povrchov.  Jedná  sa  teda  nielen  o  jedno
z opatrení na hospodárenie so zrá�kovými vodami
(pozri  aj kapitolu 6.4  Zvý�enie  èastosti
intenzívnych  zrá�ok),  ale  aj  so  zrete¾om  k  faktu
prehrievania  povrchu.  V  prípade  verejných
priestranstiev máme k dispozícii napr.:

● èiastoène  priepustné  spevnené  plochy
(farebne svetlé dla�by ulo�ené v pieskovom
lô�ku èi s vy�károvaním pieskom),

● povrch zo zmesí �ivice a kremièitého �trku
(�ivicou viazané systémy � cca od 44 �/m2),

● pou�itie  priepustného  betónu  (so
zní�eným  podielom  jemných  èastíc
v  zmesi,  aby  sa  vytvorili  póry)
na kamennom lô�ku frakcie 3 a� 5 cm,

● mlatové povrchy.

Kvalita  povrchov  verejných  priestorov  znaène
prispieva  k  estetickej  kvalite  celého  verejného
priestoru. Uvedené materiály na  spevnené plochy
majú  síce  realizaèné  náklady  spravidla  o  20  %
vy��ie ne� napr. zámková dla�ba, na druhej strane
v�ak nie je nutné plochu spádova� a odvodòova� a
zároveò sa u�etria náklady na stoèné.

Neklimatické pozitíva a negatíva
Kvalita  povrchov  verejných  priestorov  znaène
prispieva  k  estetickej  kvalite  celého  verejného
priestoru.

Foto: Zuzana Hudeková
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Priame  slneèné  �iarenie  má  poèas  horúèav
v zastavanom prostredí výrazne negatívny vplyv na
tepelnú  pohodu  èloveka.  Priame  slneèné  �iarenie
na èloveka posilòuje úèinky tepla, urých¾uje výdaj
tekutín  a  mô�e  vies�  k  slneènému  úpalu.  Vplyv
priameho  slneèného  �iarenia  na  èloveka  mô�e
zvý�i�  radiaènú  teplotu  a�  o  25  °C  oproti  teplote
vzduchu  a  to  ve¾mi  asymetricky,  èo  má  výrazný
vplyv  na  tepelnú  pohodu  (Goulding  et  al.,  1992).
Ïal�ím zdravotným rizikom je UV �iarenie. Najviac
chronických zmien sa objavuje v tkanive práve na
nezakrytých  miestach  ¾udského  tela,  ktoré  boli
vystavené jeho nadmernému pôsobeniu.

Netienené spevnené plochy zhor�ujú naviac vplyv
horúèav  tým,  �e  absorbujú,  uchovávajú  a  neskôr
uvo¾òujú  teplo  do  okolitého  prostredia,  èím
spôsobujú  v  urbanizovanom  prostredí  zvý�enú
tepelnú  za�a�enos�  v  porovnaní  s  okolím,  kde  sa
takéto  plochy  nenachádzajú.  Tento  efekt  je  tým
vy��í,  èím  sú  tieto  plochy  väè�ie.  Z  uvedených
dôvodov sú netienené spevnené plochy v mestách
hlavnou  príèinou  efektu  mestského  tepelného
ostrova,  zvy�ujúc  teploty  v  meste  poèas  horúèav.
Asfalt,  betón  a  ïal�ie  materiály,  pou�ívané  vo
výstavbe  majú  väè�iu  tendenciu  absorbova�
dopadajúce  �iarenie,  prièom  nemajú  schopnos�
prijímané  slneèné  �iarenie  z  èasti  premeni�  na
chemickú  èi  inú  energiu,  ako  sa  to deje u  vy��ích
rastlín. Navy�e tmavá farba komunikácií prehlbuje
absorpciu  slneèného  �iarenia.  Prehrievanie
prostredia  spolupôsobením  netienených  spev
nených povrchov (oproti zatienenému prostrediu)
sa  zväè�a  zaène  prejavova�  u�  okolo  11:00  hod.
dopoludnia (Goulding et al., 1992).

Tienenie  verejných  priestranstiev  pred  priamym
slneèným  �iarením  tak  má  hneï  dva  pozitívne
efekty  pri  zmieròovaní  vplyvu  horúèav:  zni�uje
prehrievanie  prostredia  spolupôsobením  spev
nených netienených povrchov a chráni organizmus
èloveka  pred  priamym  slneèným  �iarením.
Tienením zni�ujeme v�etky vy��ie zmienené riziká
v�etkých èastí slneèného spektra:

● Ultrafialové  �iarenie  (vlnové  då�ky  <380
nm) � nadmerné dávky UV �iarenia �kodia
¾udskej poko�ke (starnutie ko�e, naru�enie
mikrocirkulácie  v  ko�i,  karcinogénne
úèinky � UV �iarenie je zodpovedné za cca
70  %  ko�ných  nádorov);  a  zraku  (zápal
oènej rohovky, spojovky, oèný zákal atï.).

● Vidite¾né  slneèné  �iarenie  (vlnové  då�ky
380�780  nm)  �  preniká  do  poko�ky,
svalov.

● Infraèervené slneèné �iarenie (vlnové då�ky
>780  nm),  ktoré  nevidíme,  vníma  ho
preva�ne  povrchom  tela  vo  forme
pôsobenia tepla.

Poznáme  v  zásade  dva  prístupy  k  tieneniu
z  èasového  h¾adiska  �  doèasné,  resp.  prechodné
tienenie a trvalé, resp. dlhodobé zatienenie.

Niekedy  nie  je  vhodné  dlhodobo  vylúèi�  z  istého
miesta  slneèné  �iarenie,  napríklad  z  dôvodu
naru�enia  rázu  a  charakteru  daného  prostredia,
alebo  na  danom  mieste  mô�e  slneèné  �iarenie
chýba�  v  inom  roènom  období  atï.  V  takých
prípadoch je optimálne vyu�i� prvky a technológie
doèasného tienenia hlavne látky, �pecifické textílie,
sie�oviny,  mäkèené  plasty.  Tie  mô�u  pri  vhodnej
vo¾be  zároveò  zvý�i�  estetickú  funkciu  daného
prostredia. Medzi príkladmi opatrení tohto druhu
mô�eme uvies�:

● Zatienenie  ulíc,  námestí  s  najväè�ou
koncentráciou  ¾udí  mobilnými  prvkami
(Obr. 17)

● Tienenie  detských  ihrísk,  �kolských
mobiliárov (Obr. 18)

● Zatienenie  parkovísk  mobilnými  prvkami
(Obr. 19)

● Zatienenie  miest,  na  ktorých  sa  konajú
kultúrne  a  �portové  podujatia,  alebo
parkov  bez  dostatoèného  trvalého  zatie
nenia (Obr. 20)

Foto: Zuzana Hudeková

Zdroj: www.goo.gl/X7fGtO
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Zdroj: www.shadesailshouston.com

Zdroj: www.goo.gl/5kfrsz

6.1.2.2.1 Tienenie verejných priestranstiev
prostredníctvom vzrastlých drevín
Tienenie verejných priestranstiev prostredníctvom
výsadby,  alebo  dosadby  vzrastlých  drevín
(vhodnými  z  h¾adiska  stanovi��a  a  meniacej  sa
klímy) má spravidla výraznej�í ochladzovací  efekt
ne�  tienenie  umelými  prvkami  (pozri  aj kapitolu
6.1.1 Ochladzovanie  prostredníctvom  vegetácie a
zvy�ovanie  podielu  plôch  s  ni��ou  absorpciou
slneèného �iarenia).

Dôvodom je, �e vzrastlé dreviny spotrebujú znaènú
èas� prijatej slneènej energie v rámci transpirácie,
pri svojich �ivotných dejoch a neakumulujú teplo,
nepôsobia  ako  sekundárny  zdroj  tepla.  Pribli�ne
80 % ochladzujúceho efektu tieòa stromu nastáva
následkom transpirácie.

Foto: Zuzana Hudeková
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prvkami, vrátane obnovite¾ných zdrojov
energie
Nie  na  ka�dom  verejnom priestranstve  je mo�né,
alebo �iadúce vyu�i� pre tienenie dreviny. V takých
prípadoch  mô�eme  pou�i�  umelé  kon�trukèné
prvky. Medzi  príkladmi  tienenia  trvalými  staveb
nými prvkami mô�eme uvies�:

● Tienenie prostredia pred a v okolí budov.
Vyu�i�  sa  mô�u  rôzne  kon�trukèné  prvky
ako  napríklad  vysunuté  strechy
zakrývajúce  priestor  pred,  resp.  v  okolí
budovy, jej terasu.

● Tienenie  parkovísk  pevnými  stavebnými
prvkami,  alebo  obnovite¾nými  zdrojmi
energie (fotovoltickými èlánkami).

Zdroj: www.mbarconline.com/galleries/casestudies

Osobitnú pozornos� je potrebné venova� vytváraniu
vhodnej  mikroklímy  pre  cyklistov,  chodcov
v  meste.  Na  rozdiel  od  vodièov  áut  èelia
v  otvorenom  priestore  v�etkým  vplyvom  vonkaj
�ieho  prostredia.  Prostredníctvom  men�ích
stavebných  úprav  za  úèelom  tienenia  (napr.
prekrytie  pe�ích  zón,  cyklistických  trás),  ako  aj
výsadbou zelene (vysádzaním vegetácie s prevahou
�irokokorunatých  drevín  popri  chodníkoch  a
cyklistickej  infra�truktúre)  mô�eme  zmieròova�
dopady  horúèav.  Za  týmto  úèelom  je  dôle�ité
zabezpeèi� budovanie alejí stromov, ktoré dosahujú
takú vý�ku, ktorá doká�e tieni� dané komunikácie.
V  prípade,  �e  nie  je  pri  infra�truktúre  vhodné
miesto  na  výsadbu  stromov,  je  potrebné  takéto
miesto vytvori�.

Ïal�ou  oblas�ou,  ktorej  je  potrebné  venova�
zvý�enú pozornos� je tienenie na zastávkach MHD.
Význam  tienenia  zastávok  mestskej  hromadnej
dopravy  zvýrazòuje  skutoènos�,  �e  sa  v  týchto
priestranstvách zdr�ujú vo zvý�enej miere skupiny
obyvate¾ov  zvlá��  citlivé  na  horúèavy,  napríklad
star�í ¾udia. Zatienenie u týchto rizikových skupín
zni�uje  riziko  úpalu  a  ïal�ích  zdravotných
komplikácií  z  horúèav.  �tandardne  sa  pre
zatienenie  pou�ívajú  pevné  stavebné  prvky,  ktoré
sú spojené s poskytovaním dodatoèného komfortu
úèastníkom mestskej hromadnej dopravy (lavièky,
poskytovanie informácií, cestovných lístkov atï.).

Úèinnos�
Úèinnos�  tienenia  závisí  od  viacerých  faktorov  �
pou�itého  materiálu  a  jeho  vlastností  (je  rozdiel
v tienení vegetáciou a umelým prvkom, rozdiely sú
aj  v  hustote,  resp.  prieh¾adnosti  umelých
materiálov),  rozsahu  zatienenia,  vlastností
okolitých plôch atï. Teoreticky tienenie uzavretých
priestorov  doká�e  blokova�  cca  65�90  %  tepla,
ktoré by sme získali priamym slneèným �iarením,
v prípade tienenia verejných priestranstiev je v�ak
úèinnos�  ni��ia  vzh¾adom  na  vplyv  netieneného
okolia a ïal�ie faktory.

Úèinnos�  tienenia  vo  vz�ahu  k  ochladzovaniu
mikroklímy  istého  miesta  je  komplikovanou
témou. Tepelnú pohodu v priestore, napríklad na
verejnom  priestranstve,  hodnotíme  pod¾a
viacerých  faktorov,  ktoré  na  òu  vplývajú.  Okrem
teploty vzduchu je to aj rýchlos� prúdenia vzduchu
a  tzv.  stredná  teplota  sálania  (stredná  radiaèná
teplota).  Popisuje  sálanie  tepla  v  priestore medzi
jednotlivými povrchmi a ¾udským telom. Naviac by
sme do úvahy mali bra� aj ïal�ie priamo súvisiace
zdravotné  riziká,  napríklad  v  prípade  priameho
slneèného  �iarenia  vplyv  nadmerného  vystavenia
¾udského tela UV �iareniu.

Uvedomenie  si  vy��ie  uvedených  informácií  nám
pomô�e lep�ie hodnoti� efekt plánovaných opatrení
a  následne  sa  lep�ie  rozhodova�.  Napríklad,
tienenie  niektorých  verejných  priestranstiev
nemusí nutne vies� k zní�eniu teploty vzduchu na
danom  mieste,  to  v�ak  neznamená,  �e  tienenie
nepriná�a  pozitívny  efekt  v  zmieròovaní  vplyvov
intenzívneho slneèného �iarenia. Dôvodom, preèo
mô�e  by�  niekedy  teplota  vzduchu  rovnaká  ako
v  nezatienenom  okolí  je,  �e  vzduch  je  neustále
v  pohybe,  vzájomne  sa  premie�ava  a  ak  sú
napríklad  v  okolí  spevnené  netienené  plochy,
premie�ava sa s ohrievaným vzduchom. Zatienené
prostredie  v�ak  má  napriek  tomu  nasledovné  u�
èiastoène spomínané pozitívne efekty:

● zatienené miesto neakumuluje tak mnoho
slneènej  energie  ako  nezatienené  plochy
a v neskor�ích hodinách dòa uvo¾ní men�ie
mno�stvo tepla ne� plochy zatienené,

● zatienené miesto  chráni  ¾udské  telo  pred
slneèným úpalom a negatívnymi úèinkami
UV �iarenia,

● zatienené  miesto  zlep�uje  pocitové
vnímanie  teploty  �  ¾udia  v  tieni  cítia
teplotu  ni��iu  èasto  a�  o  10�15°C  oproti
skutoènej teplote vzduchu.

Spravidla  výraznej�í  ochladzovací  efekt
dosiahneme  tienením  prostredníctvom  vzrastlých
drevín. Ve¾ký  park  pokrytý  na  väè�ine  územia
stromami  vo  vhodnej  druhovej  a  vekovej  skladbe
mô�e zní�i� teplotu vzduchu v lete poèas horúèav a�
o  cca  30  %. Verejné  priestranstvá  zatienené
stromami doká�u zabezpeèi� poèas horúèav ni��ie
teploty  v  rozsahu  od  2  do  cca  12  °C  i  viac  (v
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závislosti  od  druhovej,  vekovej  a  priestorovej
�truktúry porastu atï.).

�iadne  tienenie  nemá  úèinok  100  %.  Aj  preto  je
potrebné  kombinova�  tienenie  s  ïal�ími  ochran
nými  opatreniami  poèas  horúèav  �  vhodným
obleèením  vrátane  pokrývky  hlavy,  slneènými
okuliarmi    a  telovým  krémom  s  dostatoène
vysokým  ochranným  faktorom,  pitným  re�imom
atï.  Vo  veci  úèinnosti  blokovania  UV  �iarenia
odborná literatúra uvádza, �e tienenie vyu�ívajúce
kvalitné materiály doká�e zní�i� vystavenie miesta
UV �iareniu o vy�e 75 %, be�né tieniace materiály
zni�ujú prestup UV �iarenia o 50 % a viac.

Náklady
Náklady spojené s výsadbou vegetácie sú popísané
pri  opatreniach 6.1.1.1 Výsadba  stromov  a 6.1.1.3
Vytváranie nových plôch zelene. V otázke nákladov
je  potrebné  kalkulova�  aj  s  efektom,  ktorý  daný
strom  zaène  vytvára�  v  èasovom  horizonte,
napríklad  za  5�10  rokov.  Taktie�,  niektoré  �túdie
preukázali, �e cesta s asfaltovým povrchom, ktorá
nebola  tienená  si  vy�adovala  väè�ie  náklady  na
údr�bu, prièom ju bolo nutné opravi� v 10roèných

cykloch,  naproti  tomu  na  údr�bu  cesty  so
stromovým tieneným postaèil 20�25 roèný cyklus.

 [32], [33], [34],
[35], [36], [37]

K dôle�itým faktorom ochladzovania územia poèas
horúèav patrí aj dobrá cirkulácia a výmena vzduchu
medzi  urbanizovaným  prostredím  mesta  a  jeho
okolitým  prírodným  zázemím.  Vïaka  tomuto
ochladzujúcemu  faktoru  sa  zmieròuje  dopad
letných horúèav v prehriatych mestských �tvrtiach
a  zlep�uje  sa  kvalita  ovzdu�ia  v  sídle.  Chladnej�í
vzduch  z  okolitého  prostredia  priteká  cez
nezastavané èasti mesta a dobré trasovanie ulíc èi
stromoradí mô�e pomôc� pritekaniu chladnej�ieho
vzduchu  do  centra  samotnej  obytnej  �tvrte.  Èím
hustej�ia  je  zástavba budov èi  ich orientácia proti
prevládajúceho  smeru  vetra  (drsnos�,  resp. miera
spoma¾ovania  prúdenia),  tým  viac  sa  s�a�uje
prevetrávanie predmetnej èasti sídla.

V  rámci  predmetného  opatrenia  u�  v  �tádiu
plánovania  koncipujeme  kompozíciu  stavieb,
verejných  priestranstiev,  zelene  (urbanistickú
�truktúru  mesta)  tak,  aby  umo�òovala  lep�iu
cirkuláciu  vzduchu.  Zahàòa  to  projektovanie
zástavby  a  umiestnenia  budov  v  smere
prevládajúcich  vetrov  tak,  aby  sa  vytvorením
koridorov  pre  cirkuláciu  vzduchu  podporilo
prevetrávanie  územia,  hlavne  ochladzujúcim
katabatickým  prúdením.  Katabatické  prúdenie  sa
tvorí  po  západe  slnka  na  svahoch  a  v  údolných
polohách,  kde  sa  sústreïujú  èiastkové  toky
studeného vzduchu z okolitých svahov, analogicky
ako  napr.  vodné  toky,  teda  studený  vzduch  steká
dolu  údolím.  Pod¾a  ve¾kosti  povodia,  zastúpenia

svahových polôh sa mô�u prejavi� pomerne výrazne
chladnej�ie údolné polohy.

Zastavané  plochy  svojou  hustotou,  vý�kou  a
�truktúrou  zástavby  pôsobia  na  celkové  prúdenie
svojou  drsnos�ou.  Vplyv  zástavby  v�ak  nie  je
ohranièený len na zastavané plochy, ale aj na bli��ie
okolie.  Plochy  bez  výstavby  a  význaènej�ích
stromových  porastov  majú  ni��iu  drsnos�,  ktorá
spoma¾uje prúdenie o  10�20 % oproti  ideálnemu
povrchu (napr. lúka). Zastavané prostredie nízkou
zástavbou, záhradami a sadmi spoma¾uje prúdenie
o  20�30  %.  Hustej�ia  zástavba  s  vysokými
budovami  redukuje  rýchlos�  vetra  o  30  a�  50  %.
Ni��ia  rýchlos�  vetra  celkovo  obmedzuje  výmenu
vzduchu  v  mestách,  èo  zvýrazòuje  efekt  ostrova
tepla v meste.

Dôle�itá  je  identifikácia  tzv.  prevetrávacích
koridorov v predmetnom území a následné prijatie
opatrení  pre  zabránenie  ich  zastavania,  v
optimálnom  prípade  vytváranie  ïal�ích.  Preve
trávanie  mesta  mô�e  by�  podporované  pomocou
trasovania  budov,  líniovej  zelene,  prípadne
vodných  plôch,  tak  aby  sa  maximálne  vyu�ili
ochladzujúce  prúdy  vetra  prúdiaceho  od  rieènych
tokov,  z  okolitých  kopcov  a  podobne.  Chladnej�í
vzduch  z  okolitého  prostredia  priteká  cez
nezastavané  èasti  mesta  a  dobré  trasovanie  ulíc,
stromoradí mô�e pomôc� pritekaniu chladnej�ieho
vzduchu do centra samotnej obytnej �tvrte.
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Zdroj: pod¾a T. R. Oke, 1997

Preká�ky  v  prúdení  predstavujú  najmä  bloky
domov,  ktoré  sú  na  prevládajúci  vietor  èasto
orientované  èelnou  fasádou.  Preká�ky
v prúdení sú obtekané boène i ponad budovu.
Pri boèných stranách budov vzniká zrýchlenie
vetra.  Za  budovami  sa  tvoria  víry,  ktorých
ve¾kos�  a  tvar  závisí  od  rýchlosti  prúdenia.
Rôzne  rozostupy  medzi  budovami  vytvárajú
rôzne  druhy  prúdenia  vetra,  odli�ujúce  sa
svojou  turbulenciou  a  vý�kovými  profilmi
rýchlosti.  Niektoré  geometrické  zoskupenia
budov mô�u vytvára� lokálne efekty zosilnenia,
alebo zoslabenia vetra. K formovaniu veterných
pomerov mô�e prispie� aj výsadba zelene, ktorá
mô�e  jednak  dopomáha�  k  prevetrávaniu
mestskej zástavby, no tie� pôsobi� ako bariéra
pred ne�iaducim prúdením vzduchu.
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Prúdenie  vetra  v  rámci  územia  zastavaného
budovami v rôznej hustote znázoròuje Obr. 25. Èím
hustej�ia  je  zástavba  (hlavne  vy��ích)  budov  za
sebou  v  rámci  prevládajúceho  smeru  vetra,  tým
viac sa s�a�uje prevetrávanie predmetnej èasti sídla.

Zdroj: pod¾a T.R. Oke, 1987

Zdroj: pod¾a T.R. Oke, 1987
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vetra  prostredníctvom  ponechania  rôznych
koridorov.  Okrem  iného  si  mô�eme  v�imnú�
spomalenie  vetra  a  obmedzenie  prevetrávania  ak
dôjde  k  blokovaniu  koridorov  vzduchu  (v  rámci
prevládajúceho smeru vetra) zástavbou budov.

Zdroj: pod¾a Thurow, 1983

Zdroj: pod¾a Sand, 1993

Cie¾om  opatrenia  je  podpori�  výmenu  vzduchu
medzi  urbanizovaným  prostredím  mesta  a  jeho
chladnej�ím  prírodným  zázemím  za  úèelom
zmieròovania  vplyvu  horúèav  v  prehriatych

mestských èastiach, ako aj zlep�i� kvalitu ovzdu�ia
v  sídle.  Predmetné  opatrenie  mô�eme  realizova�
prostredníctvom  regulatívov  v  územnom
plánovaní, resp. zamedzením výstavby a investiènej
èinnosti,  ktorá  by  výmenu  vzduchu  negatívne
ovplyvòovala.

V téme prevetrávania zastavaného územia je mo�né
uvies�  príklad  dobrej  praxe  Ministerstva
hospodárstva  Spolkovej  krajiny  Nemecko
BádenskoWürttembersko,  ktoré  vydalo  odporú
èania  pre  územné  plánovanie  (v  súlade  s  §  9
Federálneho  Stavebného  zákona  v  Nemecku).  V
òom uvádza,  �e  v�etky  investièné  zámery by mali
by� zoh¾adnené z celomestského h¾adiska. S cie¾om
ochrany mikroklímy v sídle to znamená napríklad
zlep�enie  podmienok  pre  obyvate¾ov  miest  vo
vz�ahu ku klimatickému komfortu formou podpory
prúdenia  èerstvého  vzduchu  do  zastavaného
prostredia  prostredníctvom  lokálneho  systému
prevetrávania ovzdu�ia v meste.

Pri  projektoch  novej  výstavby  je  taktie�  potrebné
podporova�  prevetrávanie  obytných  �tvrtí
za pomoci vodných plôch, trasovania komunikácií
a  líniovej  zelene.  Na  Obr.  28  je  projekt  budúcej
výstavby  eko�tvrte  v  nemeckom  Tubingene,  kde
malé  vodné  plochy  vytvorené  zachytávaním
zrá�kovej vody na okraji �tvrte (viï �ípky) ochladia
vzduch a za pomoci stromoradí a trasovania ulíc sa
tento  chladnej�í  vzduch  dostane  do  centra
samotnej obytnej �tvrte.

Nako¾ko sa jedná o opatrenie na úrovni projektovej
dokumentácie  (pri  nových  �tvrtiach)  alebo  územ
noplánovacej dokumentácie, nie  je opatrenie spo
jené s priamymi nákladmi.
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Foto: Zuzana Hudeková

Vyu�ívanie  vodného  prvku  pri  ochladzovaní
prostredia je známe u� z minulosti (napr. maurské
stavby v Alhambre èi Granade). Vodný prvok mô�e
ma� charakter fontán, umelých potôèikov s obehom
vody, men�ích èi väè�ích vodných plôch s obehom
alebo bez obehu vody.

Pod  pojmom  vodné  prvky  s  obehom  vody
rozumieme  fontány, umelé potoky a vodnú hmlu.
Voda  z  fontán  a  umelých  potokov  úèinne
ochladzuje  prostredie  a  vytvára  príjemnú
mikroklímu. V súèasnosti k ochladzujúcim prvkom
s  obehom  vody  patrí  aj  systém  vodnej  hmly  na
verejných  priestranstvách,  letných  terasách,  v
záhradných  re�tauráciách,  rekreaèných  zaria
deniach.

Za osobitne  výhodné  sa dajú pova�ova�  tie  vodné
prvky,  ktoré  vyu�ívajú  zachytenú  zrá�kovú  vodu,
resp.  vodné  plochy,  ktoré  zároveò  aj  slú�ia  na
zachytávanie  da�ïovej  vody.  Zrá�ková  voda  zo
striech budov vedie cez filtraèný kô�, ktorý zachytí
mechanické neèistoty do podzemnej nádr�e. Nádr�
slú�i ako  zásobáreò  da�ïovej vody a je navrhnutá
tak, aby odolávala  tlaku spodnej vody. Za pomoci

èerpadla, ktorého zdroj energie mô�e by� vyrobený
fotovoltickým  panelom,  je  voda  vedená  do
striekacieho  zariadenia  fontány.  Da�ïová  voda  z
podzemného  zásobníka  zároveò mô�e nahradi�  aj
pitnú  vodu  pri  splachovaní  vo  WC  v  okolitých
budovách (viac v èasti venujúcej sa zachytávaniu a
vyu�ívaniu zrá�kovej vody ako opatrenie na výskyt
sucha).

Úèinnos�
Ochladzovanie  za  pomoci  vodného  prvku  je  dané
adiabatickým  chladením  (chladením  prostred
níctvom  evaporácie).  Z  vodnej  plochy  1  m2  sa
odparuje v závislosti od teploty medzi  1�2  l denne,
av�ak  mno�stvo  evaporovanej  vody  sa  mô�e
úmerne  zvý�i�  so  vzrastajúcou  teplotou.  Pod¾a
meraní sa napr. z  nezastre�eného bazéna o ploche
80 m2 pri teplotnom rozdiele vody a vzduchu 3 °C
za deò  odparí neuverite¾ných 100 l vody. Energia
potrebná k výparu sa získava z okolitého vzduchu a
zo samotnej vody. Pod¾a údajov z literatúry, ak sa z
vodnej plochy odparí 1 l vody, zní�i sa tým teplota
540 litrov vody o 1 °C.

Chladiaci efekt pri výpare je teda nielen úmerný  od
mno�stva  vyparenej  vody,  ale  aj  je  zalo�ený  na
princípe  vyrovnávania  odli�ných  teplôt
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prípade vodného prvku s obehom vody je chladivý
efekt  zalo�ený  na  kombinácii  výparu  vody,
samotných  chladivých  drobných  kvapôèiek  vody
(vodného  aerosolu)  s  kontaktom  s  ¾udskou
poko�kou, ako aj výparom vody, ktorá dopadne na
spevnený povrch. Na základe niektorých výskumov
sa  teplota  na  záveternej  strane  fontán    zni�uje
v priemere o 3  °C a efekt ochladzovania je cite¾ný
do 35 m od vodného prvku.

Foto:  Jiøí Vladimír, Ján Pokorný, ENKI s dovolením Miroslava
Hríba, Vodales, s. r. o.

Náklady
Náklady  sú  pomerne  vysoké,  av�ak  primerané
vzh¾adom  k  pozitívam,  osobitne  vysokej  atrak
tívnosti a estetickému pôsobeniu  fontán, umelých
potôèikov.  Ako  príklad  mô�eme  uvies�  men�iu
fontánu so zdrojom zrá�kovej vody, ktorá sa vedie
do podzemnej nádr�e o objeme 6,5 m3,  s  fotovol
tickým panelom o výkone 225 WP a s rozvodmi na
polievanie v hodnote 6 500�10 000 EUR.

Neklimatické pozitíva a negatíva
Voda  je  v  mestskom  prostredí  nielen  ve¾mi
atraktívna,  ale má nesmierny  význam z  viacerých
h¾adísk. Je významným estetickým prvkom, okrem
chladenia  poskytuje  aj  mo�nos�  na  krátkodobý
pobyt a hry detí. Vhodné je prebudovanie star�ích
nefunkèných betónových nádr�í a bazénov (a to aj
pri  rodinných  domoch)  na  prírodné  nádr�e
s cie¾om podpory biodiverzity, zvý�enia estetického
pôsobenia    a  vyu�itia  zvukových  efektov  teèúcej
da�ïovej vody, a pod.

Foto: Miroslav Hríb

Foto: Miroslav Hríb

Foto: Miroslav Hríb
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Foto: Miroslav Hríb

Foto: Miroslav Hríb

 [38], [39], [40],
[41], [42]

6.1.4.2.1 Jazierka, malé vodné plochy
Jazierka  a  iné  malé  vodné  plochy  v  sídelnom
prostredí  napomáhajú  vytvára�  príjemnú
mikroklímu.  Za  osobitne  výhodné  sa  dajú
pova�ova�  tie  vodné  prvky,  ktoré  vyu�ívajú
zachytenú zrá�kovú vodu, resp. vodné plochy ktoré
zároveò  aj  slú�ia  na  zachytávanie  da�ïovej  vody,
alebo  slú�ia  na  doèasné  zachytenie  extrémnej
zrá�ky. V súvislosti s popísaným javom evaporácie
vody  je  u  vodných  plôch  ve¾mi  vhodné  vyparenú
vodu  práve  nahrádza�  zachytenou  zrá�kovou
vodou.

Na princípe zachytenia zrá�kovej vody sa navrhujú
napr. aj tzv. �vodné námestia (water plazas)� , alebo
iné terénne modelácie na verejných priestranstvách
èi verejnej zeleni. V èase mimo extrémnych zrá�ok
mô�u  plni�  spoloèenskú,  zhroma�ïovaciu,
rekreaènú  èi  �portovú  funkciu  ako  akéko¾vek  iné
verejné priestranstvo. Poèas  intenzívnych  lejakov,
kedy  spadne  extrémne  mno�stvo  zrá�ok  sa
postupne vodou napåòajú jednotlivé èasti terénnej

modelácie èi �vodného námestia�. Objem zrá�kovej
vody je tu mo�né ponecha� a� do upadnutia hrozby
lokálnych  povodní.  Vtedy  sa  akumulovaná  zrá�
ková  voda  postupne  vypustí  do  najbli��ieho
vodného  recipientu,  alebo  v  prípade  terénnej
modelácie  do  vsaku.  Okrem  hore  popísaného  sa
budujú �klimatické nádr�e�, kde sa zrá�ková voda
akumuluje a ochladzuje svoje prostredie.

Úèinnos�
V  prípade  vodného  prvku  bez  obehu  vody  je
chladivý efekt zalo�ený na kombinácii výparu vody,
ku  ktorému  sa  odoberá  energia  vo  forme  tepla  z
okolitého prostredia a zo samotnej vody. Chladiaci
efekt  pri  výpare  je  teda  nielen  úmerný mno�stvu
vyparenej  vody,  ale  aj  je  zalo�ený  na  princípe
vyrovnávania  odli�ných  teplôt  ochladzujúcej  sa
vody a okolitého vzduchu.

Neklimatické pozitíva a negatíva
Jazierka, ktoré sú vytvorené zachytením zrá�kovej
vody majú prínos aj z poh¾adu estetizácie verejného
priestoru,  ale  zároveò  majú  nesmierny  význam
z h¾adiska podpory biodiverzity.

Náklady
Uvedené pod opatrením 6.4.6.2 Zberné jazierka (v
kapitole 6.4 Vplyv zmeny klímy: Zvý�enie èastosti
intenzívnych zrá�ok).

Foto: Zuzana Hudeková
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Foto: Miroslav Hríb

    [38],  [39],
[40], [41], [42]

6.1.4.2.2 Mokrade, vlhké stanovi�tia
Mokrade  sú  definované  ako  územia  s  moèiarmi,
slatinami,  ra�eliniskami  a  vodami  prírodnými
alebo  umelými,  trvalými  alebo  doèasnými,
stojatými  aj  teèúcimi.  Èasto  sa  v  minulosti  tieto
územia hodnotili ako �neu�itoèné� plochy, ktoré je
potrebné  vysu�i�,  zaviez�  alebo  inak  prispôsobi�
iným úèelom. Aj  to  je  asi  dôvodom,  preèo  len  od
zaèiatku 20. storoèia zaniklo viac ako 60 % mokradí
na  svete.  Význam  mokradí  je  v�ak  nesmierny,
nielen z poh¾adu adaptácie na zmenu klímy, ale aj
z  poh¾adu  mitigácie  (viazania  uhlíka,  pozri  èas�
neklimatické negatíva a pozitíva ni��ie).

Úèinnos�
Výskumy ako aj praktické skúsenosti dokazujú, �e
výpar  z  mokradnej  a  inej  vlhkomilnej  vegetácie
dostatoène  zásobenej  vodou  má  ve¾mi  priaznivý
vplyv  na  klimatické  podmienky.  Navy�e,  ako  u�
bolo popísané v predchádzajúcich statiach, jedná sa
o  ochladzovanie  za  pomoci  výparu  z  vodnej
hladiny,  nako¾ko  voda  spotrebuje  2  500  kJ  na
evaporáciu  1  mm  vody/m2..  V  súèasnosti  nie  je
známych  ve¾a  výskumov,  ktoré  by  sa  zaoberali
kombinovaným ochladzovacím efektom evaporácie
vody  a  evapotranspirácie  z  mokraïnej  a  inej
vegetácie.  Hammel  et  al.  (2012)  vo  svojich
výskumoch  poukázal  na  priaznivý  stav  vlhkosti
v rámci okolitej pôdy, èo má tie� pozitívny vplyv na
ochladzovanie prostredia.

Neklimatické pozitíva a negatíva
Mokrade  rovnako  prispievajú  k  retencii  vody,
obmedzujú kolísanie prietokov v  teèúcich vodách,
dopåòajú  zásoby  podzemnej  vody,  vodu  èistia  a
odstraòujú  z  nej  �kodlivé  látky.  Tým,  �e  doká�u
akumulova� ve¾ké mno�stvo zrá�ok (je to podobný
efekt ako má ��pongia�) podstatne mô�u zmierni�
záplavy  z  prívalových  da�ïov.  Mokrade  majú
nesmiernu kapacitu pohlcova� a zadr�iava� jeden z

najvýznamnej�ích  skleníkových plynov,  ktorým  je
oxid  uhlièitý.  Ochrana  mokradí  má  zároveò
obrovský  význam  pre  udr�anie  druhovej
rozmanitosti, nako¾ko poskytuje priestor pre pestré
spoloèenstvá flóry aj fauny.

Foto: Zuzana Hudeková

    [38],  [39],
[40], [41], [42], [43], [44]

6.1.4.2.3 Ochladzovanie spevnených plôch
pomocou vody
Verejné priestranstva osobitne cestné komunikácia
sú zdrojom sálavého tepla. Zo zahranièia (osobitne
z  Japonska)  sú  známe  cestné materiály,  ktoré  sú
nielen  priepustné  pre  vodu,  ale  aj  túto  následne
aktívne  vyparujú,  èím  zamedzujú  prehrievaniu.
Zalievanie,  najlep�ie  zrá�kovou  vodou  je  ve¾mi
úèinný prostriedok okam�itého, ale krátkodobého
zní�enia teploty aj o viac ako 10 °C.

Zdroj: s láskavým zvolením 2EI Veolia

  [45]
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6.1.4.2.4 Otvorené zvody da�ïové vody
Pri otvorených zvodoch da�ïovej vody sa  jedná o
jej  urýchlený  výpar.  Spôsob  chladenia  je
krátkodobý,  zrá�ková  voda  za  pomoci  vyspá
dovania vytvára malé doèasné �potôèiky�, ktoré sú
vítaným prvkom v sídelnom prostredí.

Foto: Zuzana Hudeková

Foto: Zuzana Hudeková

Budovy

Zlep�enie  tepelnej  izolácie  budovy  respektíve  jej
dobré  tepelnoizolaèné  vlastnosti  zabezpeèené  u�
pri  výstavbe  (nízkoenergetické  a  pasívne  budovy)
pomáhajú  nielen  v  zime  chráni�  stavebnú  kon
�trukciu  pred  únikom  tepla  (a    prestupu  chladu
z  exteriéru  do  interiéru),  ale  aj  v  lete,  v  dòoch
horúèav udr�iava� vnútorné priestory chladnej�ie,
a tým tlmi� vplyv horúèav na vnútorné prostredie.
Predmetné opatrenia tak zvy�ujú kvalitu prostredia
v  budove  a  mô�u  zní�i�  náklady  na  chladenie
v prípade prevádzky klimatizácie.

Dôle�ité  je  zabezpeèenie  zateplenia predov�etkým
star�ích budov s vysokou tepelnou priepustnos�ou
plá��a  a  strechy.  Prestup  tepla  poèas  horúèav  z
vonkaj�ieho  prostredia  do  interiéru  v  budovách  s
vysokou  tepelnou  priepustnos�ou  je  ve¾mi  ve¾ký.
Zni�ovanie  tepelnej  priepustnosti  obvodových
kon�trukcií  (steny,  strecha,  pivnièný  strop,  resp.
základová  doska)  predstavuje  jedno  z  naj
úèinnej�ích  opatrení  pre  zabezpeèenie  ochrany
zdravia  ¾udí  pred  horúèavami  a  ich  tepelného
komfortu.  Aj  tu  v�ak  platí,  �e  skôr  ako  sa
k  takémuto  opatreniu  pristúpi,  je  potrebné
zanalyzova�  vlastné  straty  tepla.  Niekedy  je  toti�
finanène  výhodnej�ie  zatepli�  len  priestory  s
najväè�ími  únikmi  (priestory  okolo  okien,  dverí,

podkrovné  priestory,  medzery  medzi  panelmi),
resp. nahradi� staré okná za nové ako investova� do
izolácie celej budovy, èo je pomerne nákladné. Nie
je  to  v�ak  len  hrúbka  izolácie,  ktorá má  vplyv  na
celkovú mieru prestupu  tepla,  sú  to aj  zisky  tepla
pri nesprávnom vetraní (poèas horúceho dòa) atï.
Preto  pre  dosiahnutie  tepelného  komfortu  sú
potrebné aj správne vzorce správania sa rezidentov
budovy.

Náklady a úèinnos�
Náklady  na  zateplenie  sa  pre  budovy  s  rôznymi
tepelnoizolaènými  vlastnos�ami  lí�ia  tak,  ako  sa
lí�ia  aj  v  závislosti  od  pou�itých  materiálov  atï.
Preto je v tejto veci mo�né uvies� len príklady pre
orientaèné  utvorenie  si  obrazu.  V  roku  2012
odborníci  uvádzali  v  rámci modelových príkladov
náklady  na  najèastej�í  druh  zateplenia  (vrstvou
polystyrénu  a  izolaènou  omietkou)  v  hodnote  50
EUR na m2 vrátane práce, pri hrúbke polystyrénu
12  cm.  Náklady  za  zateplenie  pri  hrúbke  polys
tyrénu  20  cm  predstavovali  56  EUR  na  m2.
Spotreba energie na vykurovanie bola vo vybranej,
sledovanej  vzorke  zateplených  budov  v  �iline
v  roku  2014  o  viac  ne�  1/3  ni��ia  ne�  v  neza
teplených. Napríklad zástupcovia �ilinskej teplárne
v roku 2014 uvádzali, �e priemerný nezateplený 3
izbový  byt  spotreboval  32GJ  za  rok,  zateplený
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Í |19GJ.  Nezateplený  byt  priemerne  spotreboval

0,41�0,48 GJ/m2, zateplený 0,2�0,25 GJ/m2.

Analýza  zateplenia  8  poschodového  panelového
domu  kon�trukènej  sústavy  VVÚETA  v  Èeskej
republike v roku 2011 preukázala zní�enie spotreby
energie z 0,41 GJ/m2/N.rok na 0,13 GJ/m2/N.rok.
Tieto údaje nehovoria len o úspore energie v zime
na  vykurovaní,  poukazujú  na  mieru  zní�enia
tepelnej priepustnosti  obvodového plá��a budovy,
vrátane zní�enia prestupu tepla poèas horúèav do
interiéru.

Presné náklady a úèinnos� je mo�né stanovi� len pre
konkrétnu  budovu  v  závislosti  od  jej  technických
parametrov.  Ako  bolo  spomenuté,  dôle�itou  pod
mienkou  prínosu  zateplenia  je  v�ak  aj  tienenie
transparentných  kon�trukcií,  správne  vzorce
vetrania  atï.  Opatrenia  na  zabezpeèenie  tepelnej
pohody pri ni��ej spotrebe energie fungujú  len vo
vzájomnej súèinnosti.

Nízka  tepelná  priepustnos�  plá��a  u  nízko
energetických  budov  a  osobitne  pri  pasívnych
budovách  s  takmer  nulovou  spotrebou  energie
vedie k tomu, �e tieto budovy pri správnom návrhu
nevy�adujú (ani pri náraste letných teplôt a dlh�ích
obdobiach horúèav)  pre  udr�anie  akceptovate¾nej
letnej  tepelnej pohody aktívne strojové chladenie.
To znamená 100 % úsporu investièných a prevádz
kových nákladov na chladiaci systém pri nulových

dodatoèných nákladoch na tepelnú izoláciu neprie
h¾adných kon�trukcií, keï�e tepelná izolácia navr
hnutá pre zimnú prevádzku (a v rámci cyklu �ivot
nosti ekonomicky výhodná, teda priná�ajúca úspo
ru a nie zvý�enie nákladov) s rezervou postaèuje.

Jedným z osvedèených opatrení pre  zabezpeèenie
prijate¾nej  tepelnej  pohody  v  budove  aj  poèas
horúèav  bez  potreby  aktívneho  strojového
chladenia  je  aj  pou�itie  masívnych  stavebných
kon�trukcií  v  interiéri.  Ich  tepelnoakumulaèná
hmota  zní�i  vplyv  krátkodobých  tepelných  ziskov
poèas horúèav a umo�ní vyu�i� ochladenie interiéru
v rámci noèného prevetrávania. Noèné ochladenie
pomô�e kompenzova� zisky tepla cez deò a zabráni�
postupnému  nárastu  interiérových  teplôt  poèas
dlh�ieho obdobia horúèav. Predmetné opatrenie je
potrebné  realizova�  súèasne  s  opatreniami  pre
zní�enie  solárnych  tepelných  ziskov  cez  trans
parentné i neprieh¾adné kon�trukcie budovy.

Náklady
Náklady na predmetné opatrenie mô�u by� nulové,
keï�e  sa  jedná  o  �pasívne�  opatrenie  vyu�ívajúce
rozumne  zvolené  stavebné  kon�trukcie  (vnútorné
steny  a  stropy,  podlahové  potery  a  pod.),  ktoré
beztak  musia  by�  na  stavbe  pou�ité.  Náklady  na
dodatoèné  zlep�enie  masívnymi  obkladmi  èi
materiálmi s fázovou zmenou (PCM) sú vysoké, ich
presná vý�ka závisí na konkrétnom rie�ení stavby.

 [46], [47], [48]

Pribli�ne 40 % nechceného tepla, ktoré sa hromadí
v  interiéri,  vstupuje  prostredníctvom  okien.  Pre
udr�anie akceptovate¾nej  letnej  tepelnej pohody v
budovách  bez  potreby  aktívneho  strojového
chladenia  je  nutné  úèinné  obmedzenie  tepla  z
prenikajúceho  slneèného  �iarenia  do  vnútorných
priestorov  budovy  v  letnom  období  cez
transparentné  kon�trukcie  (okná,  zasklené  steny,
stre�né okná, svetlíky, zasklené medzipriestory).

Základné  rozdelenie  druhov  výplní  transpa
rentných kon�trukcií:

● �peciálne upravené sklá,
● pevné  tieniace  prvky  (pergola,  markíza,
presah strechy, alebo balkóna),

● pohyblivé  tieniace  prvky  (exteriérové,
medziokenné a interiérové).

Vo  vhodne  zasklených  medzipriestoroch  (zimné
záhrady,  átriá  a  pod.)  èasto  staèí  intenzívne
odvetranie  týchto  priestorov  s  vyu�itím  komí
nového  efektu  a  vnútorné  tienenie  roletami.  V
obývaných,  èi  inak  vyu�ívaných  priestoroch
interiéru v�ak takýto prístup poèas horúèav zväè�a
nestaèí.  V  takýchto  prípadoch  nám  okrem  iného
mô�u  pomôc�  �peciálne  upravené  sklá,
prepú��ajúce teplo zo slneèného �iarenia v men�ej
miere.

Ve¾ký vplyv na tepelnú pohodu má samotná forma
zasklenia  transparentných  kon�trukcií  a  tá  sa
odli�uje pod¾a typu upraveného skla (ako sú napr.
reflexné  sklá,  nízkoemisné  sklá).  V  �truktúre
tepelného toku toti� cez tradièné dvojsklo s èírymi
sklami  prevláda  sálanie  63  %,  vedenie  32  %  a
prúdenie 5 %. A práve u tzv. nízkoemisného skla sa
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vïaka nízkoemisnej vrstve v priestore medzi sklami
zni�uje zlo�ka tepelného toku �írená sálaním.

Zasklenia  transparentných  kon�trukcií  mô�u  by�
�tienené�  upravenými  pokovovanými  sklami  tak,
aby  prepú��ali  men�í  podiel  tepelnej  energie.
Zní�enie  prestupu  tepla  cez  �peciálne  upravené
zasklenie je vhodné pri oknách a sklených stenách
orientovaných  na  východ  a  západ,  resp.  pri
stre�ných  oknách  a  svetlíkoch.  Pri  severnej
orientácii  nie  je  nato¾ko  potrebné  a  pri  ju�ných
zaskleniach  je  vhodné  len  pre  budovy  s  ve¾kými
vnútornými  ziskami  tepla  (napr.  kancelárske
priestory).

Reflexné  vlastnosti  skla  sa  dosahujú  nanesením
tenkej pyrolitickej vrstvy oxidov kovov. Táto vrstva
sa naná�a buï na èíre sklá, alebo na sklá farbené.
Tieto sklá majú ni��iu celkovú priepustnos� energie
slneèného  �iarenia.  V  dôsledku  reflexných
vlastností  povrchu  skla  je  zneèistenie  a
po�kriabanie  vidite¾nej�ie  ako  v  prípade  èíreho
skla.  Tieto  sklá  mô�u  by�  tvrdené,  pokovované,
ohýbané.  Pou�ívajú  sa  v  izolaèných  dvojsklách.
Pokovovanie  povrchu  skla  predstavuje  tenký
kovový  film,  men�í  ako  jedna  tisícina  milimetra.
Tento film je charakteristický nízkou pohltivos�ou
tepelného  sálania  a  súèasne  je  priepustný  pre
slneèné  �iarenie.  Tenký  kovový  povlak má  vy��iu
schopnos�  odrá�a�  dlhovlnné  tepelné  sálanie.
Tenké  kovové  povlaky  sa  naná�ajú  na  sklo,
prípadné plastickú fóliu pri výrobe.

Úèinnos� a náklady
Nízkoemisná  vrstva  vytvára  v  priestore  medzi
sklami tzv. tepelné zrkadlo. Èíre sklo má emisivitu
povrchu 0,84,  pokovované  sklá  dosahujú  výrazne
lep�iu  emisivitu  �  0,03  a�  0,2.  V  prípade
efektívnych  budov  s  izolaèným  trojsklom  sa
mno�stvo prepú��aného tepla dá obmedzi� z 50 %
na 20 % s nákladmi navy�e v rozsahu cca 0�10 EUR
na  1  m2.  Èíslo  0  v  predo�lej  vete  platí  pre  malé
zmeny emisivity, napríklad zmenu u nového okna
z 0,5 na 0,2  je dnes mo�né zabezpeèi� s nulovými
nákladmi.  Pri  dodatoènej  úprave  obyèajných
zasklení pomocou fólií zaèínajú náklady v hodnote
od 20 EUR na 1 m2.

Úèinnnos�  nízkoemisných  skiel  dokumentuje
napríklad  skutoènos�,  �e  nízkoemisné  dvojsklá
majú  ni��í  súèinite¾  prechodu  tepla  ako  trojsklá
z be�ného èíreho skla.

Legislatívnym  trendom  u    tepelnej  priepustnosti
okien  v  SR  je  vy�adovanie  zlep�ovania  emisivity
okien. V èase tvorby tohto dokumentu konzultujúci
odborníci  oèakávajú,  �e  v  krátkom èase  vstúpi do
platnosti  ustanovenie  normy  vy�adujúce  u  okien,
v  prípade  nových  projektov,  emisivitu  0,6  èi
men�iu,  prièom  izolaèné  trojsklo  bude  nutnos�ou
pre v�etky stavby. Pre energeticky efektívne budovy
je nutnos�ou u� dnes.

Najèastej�ie  sa  sklo  s  nízkoemisným  povlakom
kombinuje  s  obyèajným  èírym  sklom,  niekedy  s
absorpèným  sklom  na  vonkaj�ej  strane.  Vo
vykurovaných  budovách  nízkoemisná  vrstva  tvorí
jeden  povrch  vzduchovej  (prípadne  plynovej)
vrstvy  v  dvojskle.  Zní�enie  súèinite¾a  prechodu
tepla  v  porovnaní  s  iba  jedným  pokovovaným
povrchom  plynovej  vrstvy  v�ak  nie  je  významné.
Preto  staèí,  aby  bol  pokovovaný  zvyèajne  jeden
povrch  do  plynovej  vrstvy.  Nezanedbate¾ná  je  aj
cena, ktorá je v prípade nízkoemisného skla vy��ia.
Sklá  so  súèinite¾om  tepelnej  vodivosti λ = 0,8    1
W/(m.  K)  prakticky  neprispievajú  k  tepelnému
odporu zasklenia. Nízkoemisnou vrstvou v priesto
re medzi  sklami  sa  zni�uje  zlo�ka  tepelného  toku
�írená sálaním, èím sa dosahujú ni��ie hodnoty Ug
≤ 1,1 až 1,8 W/( m2. K).

Pevné tienenie z vonkaj�ej strany budovy mô�eme
realizova�  prostredníctvom  pergoly,  presahom
strechy, alebo balkóna a pod. Takýto prístup mô�e
by�  ekonomicky  výhodnou  vo¾bou �  ak  príslu�nú
tieniacu kon�trukciu (napríklad balkón) chceme z
iného dôvodu, nestojí nás �ved¾aj�í efekt tienenia�
niè.  Jednoduché  tieniace  prvky  nad  zasklením  sú
v�ak  úèinné  len  pri  ju�nej  orientácii  a  aj  vtedy
uberajú  z denného  svetla � hodia  sa preto najmä
nad ve¾ké zasklenia, kde to ani v zime nepreká�a.
Východná a západná orientácia vy�adujú �peciálne
slnolamy (spravidla za nie  zanedbate¾né stavebné
náklady).

Pod  pohyblivými  tieniacimi  prvkami  rozumieme
(vonkaj�ie)  �alúzie,  rolety,  okenice  a  pod.  Umo�
òujú v zime vyu�íva� solárne zisky a v lete im bráni�,
preto  sú  najvhodnej�ím  rie�ením  z  h¾adiska
energetickej  efektívnosti.  Pohyblivé  tienenia  sú
najlep�ou,  no  èasto  aj  najdrah�ou  vo¾bou  na
zabezpeèenie  tepelnej  pohody,  ich  doplnkovou
funkciou  je  v�ak  aj  zabezpeèenie  intimity  v
interiéri.

Úèinnos�
Ako  príklad  úèinnosti  v  zni�ovaní  prehrievania
interiérov sa mô�e uvies� výpoèet, ktorý sa vyu�íva
pri navrhovaní pasívnych domov. Tu sa pri tienení
�alúziami  pou�íva  redukèný  èinite¾  70  %,  èo
znamená, �e u�  len 30 % tepla zo slneèného svitu
preniká do interiéru budovy. Av�ak aj táto hodnota
je len pribli�ná, zoh¾adòujúca nielen tieniaci faktor,
ale aj u�ívate¾ské  zvyklosti  (napríklad nie v�dy  sa
zatiahnu  �alúzie).  V  tomto  prípade  sa  v�ak  jedná
ani  nie  tak  o  zní�enie  teploty,  ale  o  zní�enie
externých ziskov zo solárneho svitu.
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Ceny exteriérových plastových roliet zaèínajú od 15
EUR.  Potrebné  je  pripoèíta�,  podobne  ako
v  prípade  iných  technológií  uvedených  ni��ie,
montá�  a  prípadné  motorické  prevedenie.  Ich
nevýhodou  v�ak  je,  �e  zároveò  s  tienením
prichádzame  o  výh¾ad  a  denné  svetlo.  Vonkaj�ie
textilné rolety stoja okolo 40 EUR. V prípade týchto
druhov  roliet  je  výhodou,  �e  sú  poloprieh¾adné,
vïaka  èomu  nezatemnia  miestnos�,  sú  v�ak
chúlostivé na vietor. Cena exteriérových �alúzií sa
pohybuje  orientaène  okolo  100  EUR/m2,  èasto
zvý�ená kvôli komfortu èi ochrane pred víchrom o
motorické  ovládanie.  Jednoduché  okenice  sú
v mnohých krajinách zvyèajne lacným rie�ením, na
trhu v SR sú v�ak v súèasnosti dostupné preva�ne
okenice  vy��ieho  �tandardu,  ktoré  sú  cenovo  na
úrovni  exteriérových  �alúzií.  Výhodou  okeníc  je
dobrá  odolnos�  voèi  silnému  vetru,  nevýhodou
zatemnenie miestnosti.

Medzi  interiérové  pohyblivé  tieniace  prvky  patria
vnútorné rolety, interiérové �alúzie, záclony, závesy
a  pod.  Ich  primárnou  funkciou  je  zabezpeèenie
intimity, sú v�ak pou�ívané aj za úèelom zni�ovania
teploty v interiéroch budov.

Je  nieko¾konásobne  menej  úèinné  v  zni�ovaní
solárnych ziskov ne� vonkaj�ie tienenie budovy. Na

udr�anie  letnej  tepelnej  pohody  bez  strojového
chladenia  èasto  samo  o  sebe  nestaèí.  Z  h¾adiska
chladenia  budovy  je  vnútorné  tienenie  okien
(�alúzie,  rolety,  záclony)  menej  úèinné  ako
vonkaj�ie, nako¾ko k blokovaniu slneèného �iarenia
dochádza  a�  v  miestnosti,  kde  sa  èas�  tepelného
�iarenia absorbovala.

Vnútorné  tienenie  je  pomerne  lacné,  závesy  sú
be�ne  dostupné  v  cene  od  cca  5  EUR/m2.  Ceny
interiérových �alúzií sú zvyèajne od 10 EUR.

Úèinnos�  tieniacich  systémov  v  a  na  budovách
v�eobecne
�Ochladzovací  efekt�  jednotlivých  tieniacich
systémov  nemo�no  presne  urèi�.  Závisí  od
viacerých premenných a presne ho vieme spoèíta�
len pre konkrétny objekt a lokalitu. Niektoré zdroje
uvádzajú, �e dobre navrhnuté tienenie mô�e zní�i�
vnútornú  teplotu  a�  o  11  °C.  Dôle�ité  je
kombinovanie  úèinnej�ích  prvkov  tienenia  s
ïal�ími  spôsobmi  ochladzovania.  Napríklad
pou�itie  vonkaj�ieho  tienenia  v  kombinácii  s
dobrou  tepelnou  izoláciou  (prípadne  riadeným
vetraním)  umo�òuje  pri  väè�ine  budov  zaisti�
po�adovanú  letnú  tepelnú  pohodu  (frekvenciu
prekroèenia  teploty  25  °C  pod  10 %)  bez  potreby
strojového chladenia.

  [49], [50], [51]

Rôzne  druhy  materiálov  pou�ívané  pre  strechy
a  steny  budov majú  rôzne  tepelné  zisky  zo  slnka.
Orientaène  v�ak  mô�eme  uvies�  výsledky
niektorých  vedeckých  prác,  ktoré  uvádzajú,  �e
strechy  budov  mô�u  by�  zodpovedné  èasto  a�  za
takmer 70 % tepelných ziskov zo slneèného �iarenia
(Vijaykumar  et  al.,  2007).  Strechy  budov
v  súèasnosti  tie�  významne  prispievajú  k  efektu
mestského tepelného ostrova. Spolu so spevneným
povrchmi (cesty, chodníky, parkoviská) pokrývajú
èasto a� 60 % územia mesta (Akbari et al., 2008).

Strechy  a  fasády  budov  s  vysokou  odrazivos�ou
mô�u ma� pozitívny vplyv na vnútornú teplotu tých
budov,  ktoré  nemajú  minimalizovanú  tepelnú
priepustnos�  (pasívne,  resp.  nízkoenergetické
budovy),  alebo  nie  sú  ochladzované  strojovo.
Zvý�enie  rozlohy  striech  s  vysoko  odrazivým
povrchom tak prispeje k zní�eniu efektu tepelného
ostrova mesta. Málo odrazivé povrchy, tmavé farby
striech  a  stien  budov  absorbujú,  uchovávajú  a
neskôr uvo¾òujú teplo do okolitého prostredia, èo je
ne�iaduce  v  lete  poèas  horúèav.  To  má,  spolu  s

prípadnou  tmavou  farbou  spevnených
exteriérových plôch na  verejných priestranstvách,
nepriaznivé  dôsledky  pre  tepelnú  pohodu  v
exteriéri.  Navy�e  svetlé  èi  odrazivé  povrchy
zabraòujú prehrievaniu  striech  èi  fasád,  redukujú
výkyvy  teplôt  medzi  dòom  a  nocou  a  priná�ajú
úspory nákladov na klimatizáciu i kúrenie. Pokia¾ z
objektívnych  dôvodov  nie  je  �iaduce  aplikova�
bielu,  ve¾mi  svetlú  farbu  (napr.  na  historickej
pamiatke),  mô�eme  aplikova�  povrchy  striech,
ktoré majú  patriènú po�adovanú  farbu,  av�ak  ich
fyzikálne  vlastnosti  zabezpeèia  vysokú  odrazivos�
slneèného  �iarenia.  Vhodnou  vo¾bou mô�e  by�  aj
�trk,  ak  je  jeho  pou�itie  na  danej  budove mo�né,
preto�e  na  rozdiel  od  náteru  sa  ne�piní  a  chráni
izoláciu pri�a�ením.

Vplyv tmavých povrchov na interiérovú pohodu je
badate¾ný  hlavne  v  zle  izolovaných  budovách  bez
klimatizácie, v dobre izolovaných domoch je malý a
v prípade odvetraných obkladov èi dvojplá��ových
striech  je minimálny. Av�ak  tmavé  omietky  fasád
(ktoré  v�ak  nie  sú  vhodné  u�  kvôli  ich  tepelnej
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rozpínavosti a tepelnému namáhaniu podkladu) a
tmavé jednoplá��ové strechy (nevhodné aj z  iných
príèin)  vedú,  pri  budovách  s  vysokou  tepelnou
priepustnos�ou, k zhruba dvojnásobným tepelným
ziskom cez stenu èi strechu a nemali by sa pou�íva�.
V porovnaní s celkovými tepelnými ziskami sa v�ak
stále jedná o pomerne malý vplyv, ktorý neovplyvní
dosahovanie letnej tepelnej pohody. V exteriéry má
podiel  a  typ  zelene  a  farba  spevnených  plôch
podstatne  významnej�í  vplyv.  Sálanie  tepla  zo
striech a stien v noci má významnej�í vplyv len pri
ich  masívnej  kon�trukcii  (omietka  èi  fólia  na
tepelnej izolácii vychladne ve¾mi rýchlo).

Úèinnos�
Givoni  (1994) vo  svoje práci preukázal,  �e  rozdiel
maximálnych vonkaj�ích povrchových teplôt medzi
èiernou  a  bielou  strechou  sa poèas horúèav mô�e
pohybova� medzi 30�40 °C. Skúmal strechy budov
z betónových Ytong tvárnic o hrúbke 7, 12 a 20 cm
natreté  sivou  farbou  pri  vonkaj�ej  teplote  31  °C,
generujúc maximálnu priemernú teplotu povrchov
69 °C. Maximálna  teplota  stropov bola významne
ovplyvnená hlavne hrúbkou pou�itého materiálu �
45 °C pre hrúbku 7 cm, 39 °C pre hrúbku 12 cm a 33
°C  pre  hrúbku  20  cm.  Po  natretí  striech  bielou
farbou  a  pri  teplote  vonkaj�ieho  vzduchu  27  °C,

dosahovala  maximálna  priemerná  vonkaj�ia
teplota povrchov  len 27,5 °C a maximálna  teplota
stropov bola 25,5 °C.

Údaje  o  odrazivosti  sledované  prostredníctvom
koeficientu SRI uvádzame v kapitole 6.1.1.7. Zmena
povrchov  komunikácií  a  iných  spevnených plôch
na  svetlé,  resp. odrazivé. Èím  je SRI  index vy��í,
tým  má  strecha  lep�ie  parametre  z  h¾adiska  tzv.
chladiaceho  efektu  striech.  Ako  uvádzame  vy��ie,
dôle�ité  v  tejto  veci  je  uvedomi�  si,  �e  farba
oslneného  povrchu  má  podstatne  významnej�í
vplyv na interiérovú pohodu v budovách s vysokou
tepelnou priepustnos�ou plá��a. V týchto prípadoch
by malo by� prvým krokom zlep�enie izolácie.

Náklady
Náklady na vo¾bu svetlej farby namiesto tmavej nie
sú  �iadne,  pri  dodatoènom  reflexnom  nátere  sa
pohybujú okolo 1�2 EUR/m2. Namiesto reflexného
náteru strechy v�ak niekedy mo�no vyu�i� aj posyp
svetlým  �trkom  (s  porovnate¾nými  nákladmi)  èi
vegetaènú strechu, ktorá zahàòa aj ïal�ie prínosy.

  [46], [52]

Zdroj: [52]
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Jedným  z  adaptaèných  opatrení  na  nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy je aj budovanie vegetaèných
striech.  Vegetaèná  strecha  je  úèinným
prostriedkom  v rámci udr�ate¾ného mana�mentu
so zrá�kovými vodami a zároveò má chladiaci efekt.
Tento  efekt  vegetaèných  striech  je  daný  hlavne
odparovaním  vody,  tieniacim  efektom  vegetácie,
schopnos�ou  odrá�a�  slneèné  �iarenie,  spotrebou
energie  na  proces  fotosyntézy  a  tepelnou  akumu
láciou  zadr�ovanej  vody.  Vegetaèné  strechy
ovplyvòujú  zadr�iavanie  zrá�ok  viacerými
spôsobmi.  Porovnanie  �klasickej�  strechy  s  vege
taènou  nielen�e  poukazuje  na  znaèné  celkové
zní�enie  odtoku,  ale  aj  rozdiely  v  jeho distribúcii,
kedy  pri  intenzívnej  zrá�kovej  èinnosti  je  odtok
z  vegetaènej  strechy  posunutý  a�  ku  koncu
samotného �da�ïa�.

Pre  lep�ie pochopenie úèinku vegetaèných  striech
na  ochladzovanie  nám  ve¾a  vysvetlí  výskum  toku
tepla  v  rámci  celkovej  energetickej  bilancie.  Feng
et  al.  (2010)  analyzovali  extenzívnu  vegetaènú
strechu  a  jej  bilanciu  toku  slneènej  energie poèas
letných mesiacov. Viac ako 58 % slneènej energie
bolo disipovanej za pomoci evapotranspirácie pôdy
a  rastlín,  30,9  %  dlho  vlnného  �iarenia  bolo
odrazeného a 9,5 % energie bolo vyu�itej na proces
fotosyntézy.

Úèinnos�
Vegetaèné  strechy  zmieròujú  teploty  budov
o nieko¾ko °C v priestoroch pod strechami. Prestup
tepla  skrz  strechu  z  vonkaj�ieho  prostredia
do  vnútorného  mô�e  by�  zelenou  vegetaènou
strechou  zní�ený  na  viac  ne�  90  %.  Merania
v  letných  dòoch  z  posledných  rokov  napríklad
v Nemecku preukázali, �e v prípade, ak je vonkaj�ia
teplota  od  25�30  °C,  zní�enie    teploty  vnútornej
miestnosti  pod  vegetaènou  strechou  je  o  3�4  °C.
Merania  ukázali,  �e  20�40  cm  vegetácie,  ktorá
rastie na 20  cm substráte  je  svojimi  vlastnos�ami
porovnate¾né s 15 cm izoláciou z minerálnej vlny.
Viacerými  �túdiami  je  dokázané,  �e  budovy
s vegetaènými strechami sa menej prehrievajú, èo
v prípade vyu�ívania klimatizácie vedie k znaèným
úsporám. Ka�dé zní�enie vnútornej teploty o 0,5 °C
vedie k úsporám elektriny pri klimatizácii o 8 %. Je
predpoklad, �e vegetaèné strechy pohltia 150W/m2

tepelnej  energie.  Na  základe  viacerých  výskumov
vegetaèná strecha (v závislosti od hrúbky a kvality
substrátu,  vysadených  rastlín,  roèného  obdobia  a
pod.)  zadr�í  od  60�80 %  spadnutých  zrá�ok.  Na
základe výskumu a modelovania situácie v Bruseli
by  vytvorenie  vegetaèných  striech  na  10  %
v súèasnosti existujúcich striech malo za následok
zní�enie odtoku o 2,7 %, prièom najväè�í podiel na
zní�ení  by  bol  priamo  v  najhustej�ie  zastavaných
èastiach mesta.

Osobitne  je potrebné zdôrazni� aj   pozitívny efekt
vegetaèných striech na samotnú kvalitu vody.

Náklady
Náklady  sa  pohybujú  hlavne  od  typu  vegetaènej
strechy  (extenzívna  od  25�50  EUR/m2),  po
intenzívnu, kde sú náklady viacnásobne vy��ie.  Pri
tvorbe strechy je potrebné ma� posudok od statika,
ktorý  urèí  mo�né  za�a�enie  strechy.  Osobitne  pri
intenzívnej  vegetaènej  streche  je  potrebné  pred
samotnou  realizáciou  ma�  vykonávací  projekt,
ktorý má okrem technických detailov aj výsadbový
plán.

Neklimatické pozitíva a negatíva
Medzi ïal�ie pozitívne efekty týchto striech patrí:

● zlep�ujú  ovzdu�ie  �  absorbujú  �kodliviny
z  ovzdu�ia,  filtrujú  èastice  prachu
a  zabraòujú  jeho  víreniu,  zni�ujú  riziko
a koncentráciu smogu,

● zabraòujú prehrievaniu striech,
● redukujú výkyvy teplôt,
● fungujú ako zvuková  izolácia  (napr. vlhká
zemina  o  hrúbke  12  cm  zni�uje  prestup
hluku o 40 dB, 20 cm vrstva zeminy o 46
dB),

● sú pova�ované za po�iaru odolné,
● zmieròujú kolísanie vlhkosti vzduchu,
● majú  ve¾ký  význam  v  rámci  podpory
biodiverzity,

● plnia estetické h¾adisko, mô�eme ich vyu�i�
aj  na  iné  úèely,  napr.  pre  pestovanie
zeleniny a kvetín.

Foto: Zuzana Hudeková
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Foto: Zuzana Hudeková

  [53], [54], [55],
[56], [57]

Vegetaèné  fasády  je  mo�né  rozdeli�  na  3  hlavné
skupiny. Jedná sa o  fasády, kde  je buï vertikálna
zeleò vedená po predsadenej kon�trukcii, alebo sa
popína  priamo  po  fasáde.  Tre�ou  skupinou  sú
�vegetaèné  steny�,  ktoré  sú  tvorené  nielen
samotnou zeleòou, ale v rámci vegetaènej steny je
zabudovaný  �peciálny  substrát  a  závlaha.  Pod¾a
tohto  základného  èlenenia  sa  odli�uje  nielen
úèinnos�, ale aj náklady. Navy�e, samotný chladivý
efekt sa odli�uje aj na samotnej fasáde, osobitne ak
spodná èas� budovy je prirodzene zatienená (Cheng
et al., 2011).

Úèinnos�
Steny  domu  sú  poèas  celého  roka  vystavené
slneènému  �iareniu  a  zaznamenávajú  pomerne
ve¾ké  výkyvy  teplôt.  Nezatienená  fasáda  sa  mô�e
poèas  horúceho  letného  dòa  zohria�  aj  na  40  °C,
kým teplota steny pod zeleným plá��om je aj o 15 °C
ni��ia (Perez et al., 2011), èo má pozitívny dopad na
teplotu  v  interiéri.    Obrastenie  stien  popínavými
rastlinami  zmieròuje  extrémy  medzi  exteriérom
a  interiérom.  Dopadajúce  slneèné  �iarenie
zachytávajú  listy  zazelenenej  fasády  a  popritom
uvo¾òujú  do  prostredia  vodnú  paru  �  vïaka
�transpirácii�, tým priestor úèinne chladia.

Okrem vplyvu na teplotu v interiéri majú vegetaèné
fasády  aj  vplyv  na  teplotu  svojho  okolia  a  to
osobitne  v  úzkych  ulièných  priestoroch.  Pod¾a
výskumov  v  ju�nej Európe  tento  rozdiel  v  teplote
mô�e dosahova� a� 9°C (Alexandrie et al., 2008).

V  prípade  vegetaèných  stien  je  v  súèasnosti  e�te
pomerne  menej  výskumných  prác,  av�ak  ich
ochladzujúci  úèinok  bol  potvrdený  a�  do
vzdialenosti  60  cm  od  samotnej  vegetaènej  steny
(Wong  et  al.,  2010).  Odborná  literatúra  potom

hovorí  niekedy  a�  o  10�30  %  úspore  nákladov
na  spotrebovanú  energiu  za  sezónu. K  vlastnému
plá��u  budovy  vïaka  fasáde  z  popínavých  rastlín
prenikne len zlomok slneènej energie. Preto ak sa
nepokrytá  stena  zahreje  na  slnku  napríklad  na
42 °C, tá istá stena pod zelenou fasádou má len cca
22 °C.

Popínavé  rastliny  výrazne  zni�ujú  teplotu
steny/múru,  nielen  v  závislosti  od  klimatického
pásma,  ale  hlavne  od  plochy,  ktorú  pokrývajú.
Zní�enie  teploty  sa  tak pohybuje  od  10 po 30  °C.
Bolo vypoèítané, �e zní�enie teploty múru o 5,5 °C
u�etrí  elektrickú  energiu  vynalo�enú  na  klima
tizáciu  o  50  %.    Keï  vezmeme  do  úvahy,  �e  1/3
energie na kúrenie v zime sa vynakladá na vetrom
ochladzované  múry,  priná�ajú    popínavé  rastliny
(osobitne  stále  zelené  ako  napr.  breètan)
energetické zisky.

Náklady a neklimatické pozitíva a negatíva
Pre  exteriérové  a  interiérové  vegetaèné  steny  sa
náklady  pohybujú  od  300  po  1  000  EUR/m2,
prièom  je  potrebné  poèíta�  s  ïal�ími  nákladmi
spojenými so závlahou a vý�ivou (hnojením).

Popínavé  rastliny  rozli�ujeme  pod¾a  spôsobu
uchytávania  na  ovíjavé,  úponkové  a  s  prísavnými
korienkami. Úponkové rastliny sa prichytávajú na
pomocný  ro�t �  �trelá��  a ukoreòujú  sa do  zeme.
Nepredstavujú  �iadne  riziko  pre  kon�trukciu
stavby. V minulosti sa neodporúèalo sadi� druhy s
prísavnými  korienkami  priamo  na  fasádu  stavby
(ale  vyu�i�  pomocné  kon�trukcie),  nako¾ko  by
mohli postupne rozru�i� fasádu, hlavne v miestach
trhlín  a  praskliniek  (medzi  tieto  druhy  patrí
breètan, popínavá hortenzia a  iné). Uvedené platí
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�iadne  riziko  nehrozí,  nako¾ko  v  súèasnosti
pou�ívané omietky sú rovnako odolné ako ostatné
stavebné  materiály.  Rýchlos�  rastu  závisí  od
viacerých  faktorov,  osobitne  kvality  pôdy
a  prístupu  k  závlahe.  Viaceré  ovíjavé  rastliny  sú
pomerne  rýchlo  rastúce  (trúbkovec,  vistéria)
a preto je potrebné poèíta� s rýchlo zväè�ujúcou sa
váhou  rastliny  pri  výbere  vhodnej  kon�trukcie.
Paviniè  trojlaloèný,  ako  aj  ïal�ie  druhy
s  prísavnými  korienkami  sú  pomerne  nenároèné
druhy,  ktoré  majú  prírastok  aj  nieko¾ko  metrov
roène.

Obava  z  po�kodzovania  omietky  pri  zvolení
správneho  druhu  a  prípadne  aj  pomocnej
kon�trukcie nie je namieste � v skutoènosti fasády
chránia  pred  mechanickým  po�kodením,
od  neèistôt,  prachu,  kyslých  da�ïov,  �iarením
a pod, èím sa zvy�uje �ivotnos� fasád trojnásobne.
Exteriérové  a  interiérové  vegetaèné  steny  majú
osobitne  funkciu  estetickú,  zároveò  zhvlèujú
a  ochladzujú  okolie  výparom  vody,  ako  aj
ochladzujú  steny  budovy.  V  súèasnosti  sú  e�te
známe exteriérové a interiérové vegetaèné steny �
tieto majú osobitne funkciu estetickú.

Pod¾a  viacerých  výskumov  sa  potvrdil  význam
vegetaèných  fasád  pre  zlep�enie  kvality  ovzdu�ia,
osobitne pra�nosti a záchytom NOx.

Foto: Zuzana Hudeková

  [57], [58], [59],
[60], [61], [62], [63], [64], [65]

Foto: Zuzana Hudeková
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Prvým,  najdôle�itej�ím  krokom  pri  uva�ovaní  o
in�talácii  klimatizaèného  zariadenia  v  budove  by
malo  by�  zvá�enie,  èi  nevieme  zabezpeèi�
ochladenie predmetného interiéru iným spôsobom,
ktorý spotrebuje menej energie a na�ich finanèných
prostriedkov.  Klimatizaèné  zariadenia  mô�u
pomôc� v ochladzovaní budov pri vlnách horúèav.
Na  druhej  strane  v�ak  klimatizácia  nie  je  pre
prehrievajúce sa budovy v�dy optimálnym rie�ením
najmä  z  h¾adiska  zdravotných  otázok  pri  jej
nadmernom  pou�ívaní.  Navy�e  pri  klimatizovaní
dochádza k znaènej spotrebe energie a nepriamo aj
k emisiám skleníkových plynov. Preto cie¾om tohto
opatrenia  je  zabezpeèi�  racionálne  vyu�itie
klimatizaèných  zariadení  v  budovách,  ktoré
minimálne  zvy�uje  spotrebu  energie  a  emisie
skleníkových plynov. Zabezpeèi� rozumné vyu�itie
klimatizaèných  zariadení  mo�no  okrem
technologických  opatrení  hlavne  komplexným
prístupom.  Ten  spoèíva  v  aplikácii  energeticky
nenároèného ochladzovania (tienením, vyu�ívaním
zelene  a  pod.),  v  zabezpeèení  nízkej  tepelnej
priepustnosti  obvodového  plá��a  budovy  a  v
aplikácii klimatizácie  len v  tých budovách, kde  sa
zdr�iavajú  najzranite¾nej�ie  skupiny  obyvate¾stva
(chorí  a  star�í  ¾udia,  deti  do  4  r.,  ¾udia  s
kardiovaskulárnymi,  respiraènými  chorobami,
¾udia u�ívajúci niektoré typy liekov a pod.).

K  funkciám  klimatizácie,  kvôli  ktorým  pristu
pujeme  k  ich  in�talácii,  patrí  okrem  chladenia  aj
ohrievanie, a ionizácia, zvlhèovanie a odvlhèovanie
vzduchu.  Technologické  zariadenie  klimatizácie  s
nastavovaním  po�adovaných  parametrov  mô�e
ma� centrálnu, alebo miestnu úpravu.

V klimatizácii s centrálnou úpravou sú po�adované
parametre nastavené v centrálnej jednotke, odkia¾
sa  vzduch  rozvádza  sústavou  potrubí  do
jednotlivých  miestností  budovy.  K  nevýhodám
predmetného systému patrí, �e teplota vzduchu je
vo v�etkých miestnostiach rovnaká. Nie je tu mo�né
nastavi�  tepelný  komfort  zodpovedajúci
individuálnym  potrebám  ¾udí  zdr�iavajúcich  sa
konkrétnej miestnosti. Vyu�íva sa predov�etkým vo
ve¾kých administratívnych budovách a v priemysle.
Nie je vhodná ani vyu�ívaná v rodinných domoch.

Klimatizáciu s miestnou úpravou nazývame aj tzv.
jednotkovou  klimatizáciou.  V  závislosti  od  ich
umiestnenia  rozoznávame  klimatizácie  okenné,
nástenné,  mobilné,  podstropné,  kazetové  a
parapetné.  Mô�eme  ich  jednoduchým  spôsobom
in�talova�  priamo  do  vetraných  priestorov.  Ich
hlavnou výhodou je mo�nos� nastavenia vlastných
parametrov.  V  prípade  okenných  a  mobilných

zariadení  patrí  k  ich  výhodám  aj  mo�nos�  ich
jednoduchého premiestnenia.

Foto: Zdenka Kluzáèková

Foto: Ladislav Hegyi

Dôle�ité  je  aj  rozoznávanie  klimatizaèných  zaria
dení  v  závislosti  od  spôsobu  chladenia.  Poznáme
kompresorové  chladenie  (parné,  plynové,  parné
prúdové) a absorpèné chladenie.

Kompresorové  chladenie  je  podobné  chladeniu  v
chladnièke,  ktorá  odvádza  teplo  z  vnútorného
priestoru  tzv.  výparníkom  do  kondenzátora
umiestneného preva�ne na zadnej strane, z ktorého
prúdi  ïalej  do  priestoru.  �elaným  efektom  je
zní�enie teploty v chladiacom priestore chladnièky.
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omnoho väè�í výkon.

Chladiaci  úèinok  je  dosahovaný  prostredníctvom
vyparovania  chladiva  vo  výparníku,  prièom
potrebný  tlak  pre  vyparovanie  sa  dosahuje
pomocou  mechanicky  poháòaného  kompresora.
Ten odsávaním vznikajúcich pár udr�uje taký tlak,
aby  zaistil,  �e  teplo  bude  prechádza�  z  chladenej
látky do chladiva. V kondenzátore potom dochádza
k ochladzovaniu a skvapalneniu chladiva. Konden
záciou pary sa uvo¾nené teplo odvádza chladiacou
kvapalinou.  Po  redukcii  kondenzaèného  tlaku  na
vyparovanie prejde chladivo do nízkotlakovej èasti
okruhu  a  ako  mokrá  para  sa  vracia  spa�  do
výparníka,  prudko  sa  odparuje  a  odoberá  teplo
chladenej  látke.  Tím  je  chladiaci  obeh  uzavretý  a
ïalej sa opakuje.

Základným  princípom  absorpèného  chladenia  je
nahradenie kompresie procesom pozostávajúcom z
troch  termochemických  krokov  �  absorpciou
chladiva za nízkeho tlaku v roztoku, preèerpávaním
roztoku do výmenníka na vy��iu tlakovú úroveò a
desorpciou pár z roztoku. Tento postup umo�òuje
realizova� transformáciu tepelnej energie na vy��iu
teplotnú  úroveò  s  rádovou  men�ou  spotrebou
elektrickej  energie  ako  tradièný  obeh  kompre
sorový. Absorpèné chladiace zariadenia pou�ívajú v
súèasnosti  cca  dva  druhy  pracovných  látok  �
èpavok ako chladivo a vodu ako absorbent, a vodu
ako chladivo a bromid litný ako absorbent.

Je  ïal�ia  technológia,  ktorá  kombinuje  strojové
chladenie, v tomto prípade spojené s výrobou tepla
a  elektrickej  energie.  Presnej�ie,  trigenerácia
oznaèuje kombinovanú výrobu elektrickej energie,
tepla  a  chladu.  Spoèíva  v  spojení  kogeneraènej
jednotky  (na  kombinovanú  výrobu  tepla  a
elektrickej  energie)  a  absorpènej  chladiacej
jednotky.  Výsledkom  je  maximalizácia  vyu�itia
kogeneraèného zariadenia pri vyu�ití èasti tepla na
výrobu  chladu.  Vyu�itie  tepla  v  absorbènom
chladièi  je  energeticky  a  ekonomicky  efektívne,
preto�e  vyu�íva  teplo  v  teplej�ích mesiacoch  roka
mimo  vykurovacej  sezóny.  Tým  dosahujeme
predå�enie chodu ná�ho zariadenia. Spotreba tepla
v  teplej�ích  mesiacoch  roka  je  významným
limitujúcim  faktorom  pre  ve¾kos�  a  efektivitu
kogeneraènej jednotky.

Trigenerácia nachádza praktické vyu�itie budovách
a  halách,  ktoré  �tandardne  potrebujú  okrem
zabezpeèenia  tepla  a  elektrickej  energie  aj
chladenie,  teda  v  administratívnych  budovách,
nemocniciach, �portových halách atï.

Zdroj: upravené pod¾a www.cogentenergy.com.au

  [66], [67], [68]

Problematiku tepelných strát z vetrania rie�i okrem
iného tzv.  riadené vetranie s  rekuperáciou  tepla a
zemným  výmenníkom  tepla,  ktorý  slú�i  poèas
teplých  dní  aj  na  chladenie  interiéru.  Je  takmer
nevyhnutnos�ou v pasívnych budovách, pou�íva sa
v�ak  aj  v  nízkoenergetických  budovách,  resp.  v
nových  budovách  a  objektoch  stavebne  takmer
vzduchotesných.  K  prehrievaniu  budov  v  letnom
období  neprispieva  len  prestup  tepla  cez
transparentné  kon�trukcie  èi  plá��  zle  izolovanej
budovy,  ale  aj  z  vetrania,  ak  sú  vonkaj�ie  teploty
vy��ie ne� po�adovaná teplota vzduchu v interiéri.
Zabezpeèeniu  tepelnej  pohody  bez  potreby
aktívneho  strojového chladenia v budovách poèas
horúèav  napomô�eme  obmedzením  vetrania  na
hygienicky  nutné  minimum  riadeným  vetraním,
spravidla mechanickým,  v  spojení  s  rekuperáciou
tepla  vo  vykurovacom  období.  Èerstvý  vzduch  je
privádzaný  do  obytných  a  noèných  miestností,
opotrebovaný  vzduch  je  odvádzaný  z  kuchyne  a
kúpe¾ne.  Spätným  získaním  tepla  z
opotrebovaného  vzduchu  je  mo�né  doda�
èerstvému vzduchu a� 80 % tepla. Malé zariadenie
na  dohrievanie  vzduchu,  ktoré  mô�e  by�  napr.
prepojené  so  zariadením na prípravu  teplej  vody,
postaèuje  na  ohriatie  vzduchu  na  �elanú  teplotu.
Výhodné  je  èerstvý  vzduch  predhria�,  resp.  v  lete
predchladi�, u� v zemnom tepelnom výmenníku.

Náklady
Investièné náklady riadené vetranie s rekuperáciou
tepla sú pomerne vysoké (okolo 2 000 EUR/byt),
ale  tieto  náklady  sa  vïaka  úsporám  tepla  na
vykurovanie  v  pasívnych  domoch  a  budovách  s
takmer  nulovou  spotrebou  energie  v  rámci  cyklu
�ivotnosti  vrátia.  Prínos  k  zabezpeèeniu  tepelnej
pohody  tak získame poèas vyu�ívania za relatívne
nízke náklady.

Z  h¾adiska  ochladzovania  interiéru  budov  sú  pri
tejto  technológii  dôle�ité  zemné  výmenníky.
Umo�òujú  vetrací  vzduch  v  zime mierne  ohria�  a
v  lete  naopak  vzduch  mierne  ochladi�,  cca  o
5�6 °C. Náklady na zemný výmenník sa pohybujú
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okolo 1 000 EUR na byt. Ekonomická návratnos� je
tu  zatia¾  pomerne  slabá,  prínos  zemného
výmenníka  spoèíva  hlavne  v  ochrane  zdravia
(ochrany  pred  horúèavou)  a  komfortu  zabez
peèením  chladného  èerstvého  vzduchu  poèas
horúèav (Pifko H., 2014).

Zdroj: Viktória Hegyi

Systémom  kapilárnych  roho�í  získavame  dve
funkcie v rámci jednej technológie a to vykurovanie
aj  chladenie.  Systémy  kapilárnych  rozvodov  sú
v  podstate  vylep�ením  známeho  systému
podlahového  kúrenia.  Základným  prvkom
kapilárnych  roho�í  je  hustá  sie�  tenkých  rúrok,
ktoré  rozvádzajú  teplo,  alebo  chlad do miestností
vodou ako teplonosným médiom.  Tenké kapilárne
roho�e sa ukladajú tesne pod povrch stropov, stien
a  podláh.  V  malých  priemeroch  kapilár  je
obsiahnuté  malé  mno�stvo  chladiaceho,  resp.
vykurovacieho  média,  vïaka  èomu  je  reakcia  na
zmeny teploty v interiéri rýchla. Interiér budovy sa
tak ochladí, alebo zohreje rýchle. Kapilárne roho�e
mô�eme pou�i� pri stavbe novej budovy, aj pri  jej
rekon�trukcii.  Montá�  je  ve¾mi  jednoduchá,
preto�e kapilárne roho�e sa do seba ¾ahko skladajú
a    ich  in�taláciu  mô�eme  prispôsobova�  rôznym
povrchom,  plochám  a  materiálom.  Kapilárne
roho�e  sa  plnia  èistou  vodou  ohrievanou  akým
ko¾vek  zdrojom  tepla.  �tandardný  objem  vody  je
len 0,1143 l/m2.

Doposia¾ menej známym, úsporným a efektívnym
rie�ením je (ak to projekt rekon�trukcie èi výstavby
budovy  umo�òuje)  zabezpeèi�  pasívne  chladenie
s  kapilárnymi  roho�ami  len  studniènou  vodou,
alebo  zemným  kolektorom.  Chlad  sa  tu  nevyrába
kompresorom, len sa presúva z okolitého prostre
dia obehovým èerpadlom.

Úèinnos� a náklady
Kapilárne  roho�e  vykazujú  vysokú  úèinnos�
ochladzovania  vnútorných  priestorov  budov,
zabezpeèujúc  aj  poèas  horúèav  tepelnú  pohodu
interiéru.  Zároveò  zvy�ujú  úèinnos�  aj  iných

technologických  zariadení,  resp.  opatrení.  Vïaka
ni��ej  teplote  média  (vody)  majú  v  rámci  danej
budovy vy��iu úèinnos� napríklad solárne systémy,
tepelné èerpadlá, èi kondenzaèné plynové kotle.

Kompletná  cena  samotných  kapilárnych  roho�í,
vrátane výstu�nej sie�ky a pod., je dnes 25 EUR/m2.
Cena  príslu�enstva  (skrinky  na  rozde¾ovaèe,
rozde¾ovaèe,  potrubia,  izolácie,  kotvy,  kolená,
spojky, nátrubky atï.)  je 10 EUR/m2. Cena za ich
dopravu,  ukladanie  a  kotvenie  kapilár,  rozvodov,
rozde¾ovaèov,  skriniek,  tlakovanie,  plnenie,
uvedenie do prevádzky, hydraulické vyregulovanie,
zauèenie a pod. je 19,9 EUR/ m2.

Neklimatické pozitíva a negatíva
Výhodou je, �e prostredníctvom kapilárnych roho�í
osadených do stropu alebo stien mô�eme chladi� aj
vykurova� v rámci jedného systému. Malý rozostup
kapilár (10 � 30 mm) zaruèuje rovnomernú teplotu
povrchu, a tým aj príjemné prostredie v miestnosti.
Vzh¾adom na nízke prevádzkové teploty a tlak majú
dlhú  �ivotnos�.  Ich  ïal�ou  výhodou  je  nízka
hluènos�, majite¾ budovy s  ich  in�taláciou získava
�tichú  klimatizáciu�  vïaka  absencii  pohybu
vzduchu.  Nemenej  dôle�itú  sú  tie�    ni��ie
prevádzkové  náklady  ako  aj  ni��ie  investièné
náklady, keï�e nimi zabezpeèujeme vykurovanie aj
chladenie jedným systémom. Oproti podlahovému
vykurovaniu  sa  doká�u  rýchlej�ie  prispôsobi�
zmenám teplôt,  vïaka ulo�eniu kapilár  tesne pod
povrchom  sa  vyznaèujú  rýchlym  nábehom  pri
ochladzovaní alebo zakúrení.

Zdroj: asb.sk/tzb/vykurovanie/kapilarnerohozeinfraclima

  [69], [70], [71],
[72]
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Predmetné  opatrenie  je  súèas�ou  zvy�ovania  tzv.
adaptívnej  kapacity  danej  lokality  na  negatívny
vplyv  zmeny  klímy,  v  tomto  prípade  rast  èastosti
výskytu  horúèav.  Spoèíva  hlavne  v  tom,  �e
kompetentné orgány verejnej správy zabezpeèenia
pre  ¾udí  verejný  priestor,  resp.  priestory  pre
bezplatné  ochladene  sa  a  osvie�enie  (pitnou
vodou).  V  prípade,  �e  takýto  priestor má  verejná
správa k dispozícii jedná sa hlavne o informovanie
a  organizaèné  pokyny,  aj  keï  v  niektorých
prípadoch  mô�eme  potrebova�  aj  investície  za
úèelom stavebných úprav èi vybavenia.

Predmetný priestor musí vedie� poskytnú� tepelnú
pohodu  (t.  j.  poèas  horúèav  príjemné  chladnej�ie
prostredie výrazne pod 30 °C), èi u� vïaka svojim

dobrým  tepelnoizolaèným  vlastnostiam,  klima
tizácii a pod.

Dané  priestory  je  potrebné  zabezpeèi�  hlavne  pre
sociálne slab�ích star�ích a chorých obèanov, ktorí
nemajú  dostatok  prostriedkov  na  zakúpenie
a prevádzku klimatizácie, bývajú v budovách s ne
dostatoènou tepelnou izoláciou a sú odkázaní poèas
horúèav  na  bývanie  v  prehriatych  priestoroch.
Takíto  ¾udia  majú  ma�  mo�nos�  prís�  bezplatne
poèas  horúèav  do  predmetného  priestoru/
priestorov, i keï ochladzovací priestor samozrejme
mô�u vyu�i� aj obèania, ktorí nie sú sociálne slab�í,
ale v danom èase je to pre nich z rôznych dôvodov
potrebné.

Verejné priestranstvá

Pri  návrhu  drevín  na  výsadbu  v  mestách  je
potrebné  vzia�  do  úvahy  viacero  faktorov.  Popri
mnohých  spomenieme  hlavne  po�iadavku,
vyjadrenú  v  §  48  Zákona  è.  543/2002  Z.  z.
o ochrane prírody a krajiny, sa v rámci náhradných
výsadieb  odporúèa  vysádzanie  hlavne  domácich
(autochtónnych)  drevín.  Na  strane  druhej  je
potrebné  zoh¾adni�  zmenené  podmienky  v  meste
oproti  okolitej  krajine  (tzv.  �teplotný  ostrov�  nad
mestom, antropogénne pôdy, nepriepustný povrch
a pod.).  Pri vo¾be drevín do ulièných stromoradí sa
zoh¾adòuje e�te viacero kritérií, ktoré sú popísané
v ïal�om texte (napr. odolnos� voèi zasoleniu, voèi
exhalátom).  Pri  �túdiu  viacerých  dostupných
materiálov  sa  navy�e  k  tomu  ukazuje,  �e  viaceré
odkazy  sú  nejednoznaèné,  ba  pri  niektorých
druhoch  drevín  dokonca  protireèivé.    Na  základe
naznaèeného sme nútení kon�tatova�, �e neexistuje
drevina,  ktorá  by  spåòala  v�etky  kritériá  aj
z dôvodu, �e tak ako bolo naznaèené vy��ie kritériá
sú  rozmanité  a  sèasti  aj  protichodné. Osobitne  je
mo�né  poukáza�  na  skutoènos�,  �e  ak  drevina
odolná voèi extrémne nepriaznivým podmienkam,

má  na  druhej  strane  ni��iu  schopnos�  vyhovie�
ostatným  kritériám,  ktoré  kladieme  na  alejové
stromy,  napr.  druhy  pajasan Ailanthus,  agát
Robinia,  gledíèia Gleditsia,  paulovnia Paulownia
majú  krehké  drevo  vo  vy��om  veku,  pri  rodoch
Koelreuteria,  Fraxinus  ornus,  Sorbus  aria  nie  je
mo�né vypestova� dostatoène vysoký kmeò a pod.
(Pejchal, 2002).

Vo v�eobecnosti sa pri výsadbách postupuje pod¾a
základného  rozdelenia  pod¾a  funkcie  dreviny
v poraste:

● kostrové
● doplnkové
● výplòové
● podrastové

Kostrové dreviny  sú  cie¾ové dreviny  v  sadovnícky
upravenej  ploche  a  teda  sú  to  zásadne  dlhoveké
dreviny  mohutného  vzrastu  vyznaèujúce  sa
odolnos�ou voèi chorobám a �kodcom, ktoré tvoria
kostru porastu.   Pri vo¾be kostrových drevín by sa
malo  vychádza�  z  fytocenologických  znalostí
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daného stanovi��a ale zároveò s oh¾adom vzia� do
úvahy  devastáciu  daného  prostredia  a  zmeny
klímy.  Doplnkové  dreviny  väè�inou  svojím
vzh¾adom  doplòujú  a  zvýrazòujú  sadovnícku
kompozíciu (Machovec, 1982). Sú vo v�eobecnosti
tvorené  takými  druhmi  drevín,  ktoré  sú  síce  pre
dané  podmienky  spo¾ahlivé,  ale  nespåòajú  v�etky
kritériá  popísané  vy��ie.  Svojimi  vlastnos�ami
dopåòajú  a  zvýrazòujú  sadovnícku  kompozíciu.  Z
domácich drevín to mô�u by� aj dreviny stredne a
krátkoveké,  alebo  dreviny  ktoré  nepatria  medzi
potenciálne prirodzenú vegetáciu.

Výplòové dreviny sú väè�inou krátkoveké dreviny,
ktoré  rýchlos�ou  svojho  rastu  rýchlo  vyplnia
priestor  a  utvoria  sadovnícku  kompozíciu  u�  po
nieko¾kých  rokoch.  Postupne  sa  v�ak  z  porastu
odstraòujú  formou prebierok,  jednak aby uvo¾nili
miesto  ostatným  drevinám,  ale  aj  kvôli  zní�enej
vitalite, ktorá s vekom ve¾mi ubúda. Pre podrastové
dreviny  platia  rovnaké  po�iadavky  ako  pri
doplnkových drevinách.

Pri  výsadbách  drevín  je  potrebné  vzia�  do  úvahy
nielen  súèasný  stav  �ivotného  prostredia,  ale  aj
vzia�  do  úvahy  zvý�enie  priemerných  roèných
teplôt  ako  aj  ïal�ie  oèakávané  negatívne  dopady
zmeny  klímy  (letné  horúèavy,  dlhotrvajúce  suchá
a  naopak  prudké  da�de  a  veterné  smr�te  budúce
oteplenie v mestských oblastiach). Dopady zmeny
klímy  v�ak  neznamenajú  zjednodu�enie,  �e  u  nás
nastanú  pomery  charakteristické  pre  súèasnú
ju�nú  Európu.  Okrem  u�  spomínaného  zvý�enia
priemernej  roènej  teploty  má  zásadnú  dôle�itos�
fakt, aj v budúcnosti sa budú na území Slovenska
vyskytova�  zimy  so  silnými  mrazmi  (ktoré  sa
v  Stredomorí  nevyskytujú).  Základným  kritériom
výberu drevín pre budúce zmenené podmienky  je
teda  aj  dostatoèná  suchovzdornos�  a  zimo
vzdornos�.

Pri výsadbe je potrebné dba� na:
● zaradenie nových druhov (taxónov), ktoré
doposia¾  neboli  pre  na�e  súèasné
podmienky  vhodné  (napr.  kvôli  vy��ím
nárokom na teplotu),

● zaradenie  druhov  drevín,  ktoré  budú
zná�a� výrazné letné suchá,

● zvý�enú diverzifikáciu  druhovej  a  vekovej
�truktúry vegetaèných prvkov,

● väè�ie  uplatnenie  krátkovekých  taxónov
stromov,  a  to  nielen  ako  doèasných,  ale  i
cie¾ových drevín,

● nepou�íva�  sadenice  zbytoène  vyspelé/
vzrastlé  a  vypestované v nadmerne priaz
nivých  podmienkach,  ktoré  majú  hor�iu
adaptaènú  schopnos�  vzh¾adom  na  ne
priaznivé podmienky trvalého stanovi�ta,

● zabezpeèi�  èo  najvhodnej�ie  stanovi�tné
podmienky s èo najmen�ou závislos�ou na
pravidelnej  starostlivosti.  V  prípade  stro
mov,  zásadnú  rolu  tu  hrá  predov�etkým

dostatoène  ve¾ký  priestor  pre  prekorenie
stromu.

Okrem hore popísaných kritérií, ktoré je potrebné
zvá�i� pri výbere drevín na výsadbu do mestských
stromoradí, je potrebné prida� e�te ïal�ie, nemenej
dôle�ité,  ako  napr.  odolnos�  voèi  zasoleniu
a  kontaktnému  pôsobeniu  soli,  odolnos�  voèi
exhalátom a i. Tieto kritériá mô�eme rozdeli� na:

● funkèné a pestovate¾ské,
● ekologické.

Medzi  funkèné  kritériá  patria  estetická,
psychologická, mikroklimatická funkcia. Na alejové
stromy  sa  kladie  po�iadavka,  aby  nadmerne
netienili  budovám.  Nadmerné  tienenie  budov
súvisí s ve¾kos� koruny, ktorá sa dá docieli�:

● výberom malokorunného stromu,
● výberom stromu s úzkou korunou,
● ka�doroèným  orezom  u�  od  výchovného
rezu (tzv. rez na hlavu, kedy sa ponechajú
len  skrátené  kostrové  konáre).    V  tomto
prípade  je  potrebné  jednoroèné  letorasty
zrezáva� mimo vegetaèného obdobia.

Ïalej sa kladú po�iadavky ako napr.:
● dobrá  reakcia  na  rez  a  iné  po�kodenie
(kalusovanie, kompartmentácia);

● redukovaný  opad  listov  a  plodov  a
�medovanie�, ktoré zneèis�ujú nielen autá,
ale aj samozrejme vozovku;

● dostatoène vysoký kmeò.

Výber  drevín  by  ïalej  mal  vychádza�  z  analýzy
stanovi�tných podmienok a to pod¾a:

● Prírodných � klimatických podmienok
q klimatické podmienky (s oh¾adom
osobitne na  minimálne priemerné
roèné teploty)

q da�ïové a snehové zrá�ky
q slneèné  �iarenie/ostatné  druhy
osvetlenia

q prevládajúce vetry
q expozícia

● Pedologických podmienok
q pH
q textúra pôdy
q objemová hmotnos�
q kapacita výmeny katiónov
q analýza �ivín
q objem pôdy

● Stupòa antropomorfických vplyvov
● Konkrétnej situácie výsadbového miesta

q povrch (spevnený, nepriepustný)
q nadzemná a podzemná infra�truk
túra

q plánovaný spôsob vyu�itia lokality
● Údr�ba, ktorá bude poskytovaná

q zavla�ovanie
q starostlivos� po výsadbe
q prebiehajúca údr�ba
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pozemných  komunikáciách  je  k  dispozícii  na:
www.goo.gl/sxZHwN.
Nemecká  spoloènos�  pre  lesnícky  a  krajinársky
výskum  (www.fll.de)  vydáva  rozlièné  odporúèania
a publikácie, ako napr. �Odporúèanie pre výsadbu
stromov�,  kde  sa  v  závere  nachádza  aj  zoznam
odporúèaných  stromov  na  výsadbu  popri  komu
nikáciách.  Tento  zoznam  vznikol  v  rámci  Fóra
vedúcich  pracovníkov  v  oblasti  zelene  (Deutsche
Gartenamtsleiterkonferenz) www.galk.de.  Celý  je
dostupný na: www.goo.gl/vGJr6K.
Zoznam drevín s oh¾adom na klimatickú zmenu bol
predmetom  viacerých  vedeckých  �túdií  (viac  je
mo�né  nájs�  aj bibliografii  príspevku  Doc.
Pejchala: www.goo.gl/V39vf5).
Viacero  zoznamov  odporúèaných  drevín  je
súèas�ou  bakalárskych  prác  �tudentov  fakúlt
Mendelovej  Univerzity  v  Brne,  SPU  v  Nitre  a
TUZVO a pod.

Neklimatické pozitíva a negatíva
Vo verejnej zeleni sa v minulosti vysádzali okrasné
druhy drevín, ktoré, aj pod vplyvom zmeny klímy,
sa  na  mnohých  miestach  správajú  invázne,
vstupujú  do  rastlinných  spoloèenstiev,  odkia¾
vytláèajú pôvodné druhy a  vytvárajú monocenózy
(spoloèenstvá  pozostávajúce  preva�ne  z  jedného
druhu).  Tieto  druhy  boli  na  územie  Slovenska
dovezené zvyèajne z amerického kontinentu alebo z
Ázie.

Problematika nepôvodných a inváznych druhov je
v  rie�ená  v  rámci  Zákona    è.  543/2002  Z.  z.  o
ochrane  prírody  a  krajiny  v  znení  neskor�ích
predpisov  v  §  7,  ako  aj  vyhlá�ke  M�P    SR  è.
158/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopåòa vyhlá�ka
Ministerstva  �ivotného  prostredia  Slovenskej
republiky  è.  24/2003  Z.  z.,  ktorou  sa  vykonáva
zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v  znení  neskor�ích  predpisov.  Vyhlá�ka  je
v�eobecne záväzným predpisom, ktorý v prílohe è.
2  a  2a  ustanovuje  zoznam  inváznych  druhov  a
spôsoby ich odstraòovania.

Nako¾ko  sa  zoznam  invazívnych  rastlín  neustále
dopåòa,  je  dobré  sa  vyvarova�  výsadieb  aj
potencionálne  invazívnych  druhov,  uvedených  v
zozname na: www.goo.gl/5xRAKJ.

Foto: Zuzana Hudeková

[73], [74], [75]

Ïal�ím  dopadom  zvý�enia  teplôt  je  aj  vplyv  na
zní�enie  kvality  vody  v  dôsledku  zvy�ujúcej  sa
teploty. Zeleò  v  podobe  sprievodnej  vegetácie
vodného  toku  prospieva  kvalite  vody  (zvy�uje
samoèistiacu  schopnos�  vody,  poskytuje  ochranu
pred  zarastaním  vodnou  flórou  vïaka  zatieneniu
koryta)  a  zni�uje  prehriatie  vody. Pri  výsadbe
brehových  porastov  sa  vychádza  z  prirodzeného
zlo�enia drevín v danom regióne.

Náklady a neklimatické pozitíva a negatíva
Pri  výsadbe  brehových  porastov  sa  sadia  mladé
sadenice,  alebo  odrezky.    Náklady  na  rastlinný

materiál sú ve¾mi nízke, jedná sa skôr o náklady na
manuálne práce pri výsadbe.

Brehové porasty chránia brehy vodného toku proti
erózii.  Zni�ujú  rýchlos�  vetra,  pra�nos�,  mo�né
splachy  agrochemikálií  do  tokov,  v  prípade,  �e
vodný  tok  preteká  po¾nohospodárskou  krajinou.
Poskytuje  útoèisko  pre  rozlièné  druhy.  Má
krajinotvorný  úèinok.  V  sídlach  má,  osobitne
okrem  uvedených  úèinkov  v  popise  úèinkov
stromov a vegetácie, estetický a rekreaèný význam.
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Foto: Zuzana Hudeková

Verejné priestranstvá

Pri  výsadbách  uprednostòujeme  trvalky  a  také
druhy  vegetácie,  vrátane  drevín,  ktoré  dobre
zná�ajú extrémy sídelného prostredia a to osobitne
s nízkymi nárokmi na zavla�ovanie (xeroscaping).
Za pomoci postupov prírode blízkej údr�be zelene,
ako  je  napríklad  redukcia  èastosti  kosenia  na
vhodných  pozemkoch,  ako  aj  ponechaním  vý�ky
trávnika  do  vý�ky  10  cm  sa  dosiahne  men�ie
preschýnanie  pôdy  poèas  letných  horúèav.  Nízko
kosený nezalievaný trávnik (ktorý u nás prevláda)
ve¾mi ¾ahko preschýna a vlastne sa takýto �suchý�
trávnik opaène mení z plochy, ktorá mala územie v
lete  ochladzova�  na  plochu,  ktorá  sa mimoriadne
vysoko prehrieva. Viaceré výskumy potvrdili, �e sa
jedná  o  teplotu  porovnate¾nú  s  rozohriatym
asfaltom.    Následný  dá�ï    nie  je  schopný  sa  do
takejto  presu�enej  pôdy  vsiaknu�,  alebo  len  v

obmedzenej miere a z územia jednoducho odteèie.
Ïalej  by  sa  dalo  hovori�  o  zvý�enej  pra�nosti  �
suchý  trávnik  nám  okolitý  prach  nezachytáva,
práve naopak, samotný je zdrojom pra�nosti.

Náklady a neklimatické pozitíva a negatíva
Náklady  na  závlahu  v  letných  mesiacoch
predstavujú  významnú  polo�ku.  Nejedná  sa  iba
o fakt, �e sa v súèasnej praxi zalieva pitnou vodou,
ale  zároveò  sú  tu  náklady  spojené  s  výjazdom
cisternového auta a jeho obsluhy.

Pri  budovaní  okrasných  záhonov  sa  zároveò
odporúèa  vzia�  do  úvahy  aj  podmienky  podpory
biodiverzity.    Ak  je  to mo�né  a  �iadúce,  vysádza�
okrasné  rastliny,  ktoré  poskytujú  potravu  a  úkryt
pre  vtáctvo,  medonosné  rastliny.    Osobitne  sa
sna�íme uprednostni� domáce druhy a vyvarova� sa
výsadbám druhov potenciálne invazívnym.
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Foto: Zuzana Hudeková

  [76], [77] [78],
[79]

Nemenej  významné  je  mulèovanie  pôdy.  Kvôli
regulácii vodného re�imu pôdy a zamedzeniu rastu
buriny  sa  odporúèa  nenecháva�  záhony  bez
pokryvu.  Dôsledným  zamulèovaním  záhonu  sa
nielen zamedzuje rastu ne�iadúceho plevela, ale aj
vysychaniu pôdy. Mulèovanie porastov sa odporúèa
organickým  materiálom  (napr.  slamou,  kôrou),
alebo pri trvalkových záhonoch aj iným materiálom
(�trkom a pod.).

Ako  �náhradu�  mulèu  je  mo�né  vyu�íva�  aj
pôdopokryvné  rastliny,  alebo  výsev  niektorých
druhov  �tzv.  zeleného  hnojenia�.  Zelené  hnojenie
spoèíva  v  pestovaní  rastlín,  ktoré  pokryjú  povrch
pôdy,  zabránia  rastu  burinám  a  súèasne  chránia
povrch  pôdy  pred  vysychaním  a  potom  sa  táto
organická hmota poseká na malé kúsky a  zapraví
do pôdy. Výsledkom je dodávka organickej hmoty
do  pôdy,  prehnojenie  pôdy  a  zvý�ená  schopnos�
pôdy udr�a� vlahu (www.goo.gl/Fvafo8). Drvená kôra
ihliènanov má pod¾a údajov výrobcu na obale kyslú
pH reakciu v rozsahu od 5 do 5,5 z tohto dôvodu sa
nemá pou�íva� opakovane.

Foto: Zuzana Hudeková
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Za problematické sa pova�uje mulèovanie záhonov
vo  svahoch,  kde  mô�e  dochádza�  k  zosunutiu
mulèu.  Uvedený problém je v�ak ¾ahko rie�ite¾ný
za  pomoci  materiálov,  spevòujúcich  svahy  �
kokosovými roho�ami a podobne.

Pri  ob¾úbených  netkaných  textíliách,  ktoré  sa
pou�ívajú  na  pokrytie  záhonov  proti  prerastaniu
záhonov  ne�iaducou  burinou  ale  aj  proti
presychanie  pôdy,    je  potrebné  zdôrazni�,  �e
pou�itým  materiálom  na  výrobu  záhradníckych

textílií býva polypropylén. Najväè�ím argumentom
proti pou�itiu netkaných textílií je nielen spotreba
prírodných  zdrojov  pri  ich  výrobe,  ako  aj  ich
následná problematická likvidácia, nako¾ko medzi
ïal�ie  nevýhody  patrí  aj  ich  krátka  �ivotnos�.
Rozpadnuté plastové èiastoèky textílie sa následne
dostávajú do pôdy.

  [80]

Foto: Zuzana Hudeková

V  rámci  klimatológmi  predpokladaného
negatívneho  vplyvu  zmeny  klímy  na  výdatnos�
vodných  zdrojov  na  Slovensku  mô�u  by�  lokálne
vodné  zdroje  významným doplnkovým,  ale  aj  vý
hradným zdrojom vody pre men�ie  regióny,  resp.
sídla.  Ich  prevádzka  je  zväè�a    energeticky menej
nároèná ako pri centralizovaných zdrojoch.

Medzi bariéry zavedenia tohto opatrenia patrí ad
ministratívna a finanèná nároènos�, potreba vyho
tovenia  príslu�ných  prieskumov  a  expertíz
(hydrogeologických,  ekonomických,  environmen
tálnych),  ako  aj  náklady  na  vybudovanie  zdroja.
Ïal�ou  bariérou  mô�e  by�  potreba  zriadenia
ochranného  pásma  vodného  zdroja,  povinnosti
dodr�iavania  ochranného  re�imu  a  z  toho
plynúcich obmedzení a ïal�ie nále�itosti pre  jeho

fungovanie, ktoré mô�u by� v koneènom dôsledku
pre  obec  menej  výhodné  ako  získavanie  vody  zo
vzdialeného  ve¾kozdroja.  Alternatívnym,  resp.
kompromisným  rie�ením  mô�e  by�  vybudovanie
vodného  zdroja  na  ú�itkovú  vodu pre  komunálne
potreby  (zalievanie  ulíc,  verejnej  zelene  a  pod.),
na  zriadenie  ktorého  sa  nevz�ahujú  také  prísne
podmienky ako na zriadenie zdroja pitnej vody.

Pozitívom  je  zní�enie  energetickej  nároènosti  pri
zachytávaní, odbere a doprave vody do spotrebísk
(zní�enie nárokov na dopravu vody, preèerpávanie
vody  v  potrubí  cez  terénne  preká�ky),  mo�ná
cenová výhodnos� v porovnaní s cenou zo vzdiale
ného ve¾koodberu a uvedomenie si zodpovednosti
miestnych komunít za kvalitu lokálneho prírodné
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ochrany.

Náklady
Náklady prechodu na lokálny zdroj vody je potreb
né kalkulova� v�dy individuálne s oh¾adom na pa
rametre  alternatívneho  zásobovania  (napr.
z  ve¾kozdroja  vzdialeného  x  desiatok  km).  Je
potrebné  zoh¾adni�  výdatnos�  zamý�¾aného
lokálneho  zdroja,  náklady  na  jeho  vybudovanie

a  predpokladané  ujmy  vyplývajúce  z  re�imu  jeho
ochrany.

 [81]

Znaèný  poèet  vodných  zdrojov  na  Slovensku  bol
vyradený  z  prevádzky  v  dôsledku  sprísnenia
noriem  na  kvalitu  pitnej  vody,  alebo  zneèistenia
zapríèineného  nedostatoènou  ochranou.  Len  vo
východoslovenskom regióne, kde je týchto zdrojov
najviac, sa plánovalo v roku 2005 vyradi� viac ne�
500  l/s  vodných  zdrojov.  Prehodnotenie  týchto
zdrojov,  predov�etkým  najmä  podzemných  vôd  z
h¾adiska  ich  kvality,  mo�ností  revitalizácie  a
opätovného  vyu�ívania  (po  príslu�ných  tech
nických  opatreniach)  zní�i  nároky  na  budovanie
ïal�ích  vodných  zdrojov.  Vzh¾adom  na
predpokladané  zni�ovanie  kapacity  vodných
zdrojov  v  dôsledku  zmeny  klímy  na  ve¾kej  èasti
Slovenska  takéto  opatrenie  prispeje  k  ich
racionálnej�iemu vyu�ívaniu. Tie zdroje vody, ktoré
sa  takto  u�etria,  mô�u  prispie�  k  zachovaniu
prirodzeného  hydrologického  cyklu  v  krajine  a
zmierneniu  zní�enia  vodnosti  v  dôsledku
klimatickej zmeny.

Hlavným  negatívom  je  potenciálna  nemo�nos�
opätovného  uvedenia  odstaveného  zdroja  do
prevádzky  z  technických,  ekonomických  alebo
administratívnych dôvodov. Jeho pozitíva zahàòajú
�etrenie  vodných  zdrojov  na  Slovensku,  poten
ciálnu  dekontamináciu  zdrojov  urèených  na
opätovné vyu�ívanie a zní�enie zneèistenia krajiny.

Náklady
Odborníci predpokladajú, �e priemerné náklady na
sekundový  liter  revitalizovaného  vodného  zdroja
budú  v  mnohých  prípadoch  v  revitalizovaných
vodných  zdrojoch  ni��ie  ako  náklady  na  získanie
rovnakého objemu vody z nového vodného zdroja.
Finanènú  výhodnos�  je  potrebné  posudzova�
prípad od prípadu, preto sa mô�u v praxi vyskytnú�
rôzne alternatívy pomeru úèinnos�/náklady.

Vzh¾adom  na  scenáre  zmeny  klímy,  poukazujúce
okrem iného aj na èastej�í výskyt období sucha, sa
zvý�i  aj  potreba  prísnej�ej  ochrany  vodných
zdrojov, osobitne pri významných zdrojoch vody. V
praxi predmetné opatrenia mô�e vies� k roz�íreniu
ochranných pásiem vodných zdrojov a obmedzeniu
mo�ností aktivít v ich okolí. V súèasnosti zaberajú
ochranné  pásma  vodárenských  zdrojov  viac  ako
8 600 km2  (asi  17 %  rozlohy SR),  rozloha povodí
vodárenských tokov presahuje 5 400 km2. Bolo by
vhodné,  tam  kde  je  to  mo�né,  zjednoti�  hranice
chránených  území  rôzneho  charakteru  (ochrany
prírody,  ochrany  vôd  a  pod.)  do  jedného  celku.
Sprísnenie  ochrany  vodných  zdrojov  prispeje  k
zní�eniu  rizika  ich  kontaminácie  a  následnej
potreby  odstavenia,  resp.  zní�enia  odoberaného
mno�stva.  Podobne  ako  v  prípade  revitalizácie
existujúcich  zdrojov  aj  toto  opatrenie  prispeje  k
racionálnej�iemu  vyu�ívaniu  vodných  zdrojov  a  k

zachovaniu  prirodzeného  hydrologického  cyklu  v
krajine.

Náklady
Na  ilustráciu  uvádzame  príklad  výpoètu  eko
nomickej výhodnosti na vyòatie ornej pôdy (ORP)
z  po¾nohospodárskeho  pôdneho  fondu  a  jej
preklasifikovanie  na  pásmo  hygienickej  ochrany
(PHO) 1. stupòa (v PHO 1. stupòa je hospodárska
èinnos� na pôde zakázaná):

Ak vyjmeme z po¾nohospodárskeho pôdneho fondu
rozlohu 1,5 ha ORP  na zriadenie PHO 1. stupòa (1,5
ha  je  priemerná  ve¾kos�  PHO  1.  stupòa  na
Slovensku), aby sme zabezpeèili ochranu vodného
zdroja s výdatnos�ou 0,5 m3/sekundu, zaplatíme za
ORP  pri  jej  priemernej  cene  0,527  EUR  za  m2

(priemerná cena 1 m2 ORP na Slovensku v zmysle
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Prílohy  1  k  Zákonu  è.  582/2004  Z.  z.  v  znení
neskor�ích predpisov) 15 000 x 0,527 EUR = 7 905
EUR.  K  tomu  je  potrebné  priráta�  výnosy  z
produkcie na danej  pôde. Pri  výdatnosti  vodného
zdroja 0,5 m3/sekundu a cene vodného 1,3 EUR za
1 m3 získame za deò (86 400 sekúnd) zo zdroja v
danom  PHO  56  160  EUR.  Takýto  zjednodu�ený
výpoèet  naznaèuje  výrazný  rozdiel  medzi
výnosnos�ou ornej pôdy a PHO, ktoré zabezpeèuje
ochranu  vodného  zdroja  a  jasne  poukazuje  na

ekonomickú,  celospoloèenskú  výhodnos�  roz�i
rovania  PHO.  Pri  roz�irovaní  PHO  na  trvalých
kultúrach alebo lesnej pôde, ktoré sú lacnej�ie ako
ORP,  je  výhodnos�  zriadenia  PHO  1.  stupòa  e�te
výraznej�ia. Ceny  konkrétneho  areálu pôd mo�no
získa� napr. na www.goo.gl/lCw8jE.

  [81]

Viac ne� �tvrtinu vody strácame v potrubnej sieti.
Straty vody v potrubnej sieti na Slovensku v roku
2014  predstavovali  75,8  mil.  m3,  èo  predstavuje
26,5  %  z  vody  vyrobenej  vo  vodohospodárskych
zariadeniach.  Opatrenie  sa  preto  zaoberá  zabez
peèením lep�ieho systému detekcie presakovania a
postupného zni�ovania strát vody priesakmi.

Úèinnos� a náklady
Vzh¾adom na ve¾ké rezervy miest a obcí  v SR v tejto
oblasti a následne ve¾ký potenciál mo�ných úspor
predstavuje minimalizácia strát vody v rozvodných
sie�ach,  v  závislosti  od  lokality  a  stavu  jej
rozvodných  sietí,  èasto  ve¾mi  úèinné  opatrenie.
Rozsiahlej�ia  rekon�trukcia  potrubných  sietí
eliminujúca  priesaky  doká�e  zabráni�  úniku  tak
ve¾kých  objemov  pitnej  vody,  ktoré  sú  èasto
porovnate¾né s kapacitami nových men�ích zdrojov
pitnej vody.

Náklady  na  komplexnú  rekon�trukciu  1  km
vodovodného  potrubia  dosahujú  pod¾a  kompli
kovanosti  okolitej  zástavby,  súbe�ných
in�inierskych sietí a pod., 3�6 mil. EUR. Jedná sa o
investiène  nároèné  akcie,  spojené  niekedy  s
rozkopávkami  ulíc,  ale  existujú  aj  technológie
opráv  rozvodných  sietí,  ktoré  nevy�adujú
rozkopávanie  ulíc.  Najmä  v  star�ích,  husto
zastavaných  èastiach  miest,  kde  je  predpoklad
najhor�ieho  stavu  rozvodnej  vodovodnej  siete  a
najväè�ie  straty,  sa  pri  jej  výmene,  resp.  oprave
dajú predpoklada� vysoké náklady.

  [82]

Budovy
V  súèasnosti    sa  v  sídlach  v  preva�nej  väè�ine
prípadov odvádzajú  zrá�kové vody  zo  spevnených
plôch  ciest,  okolia  budov  a  zo  striech  budov
spoloène  so  spla�kovými  vodami  do  spoloènej
stokovej  sústavy.  Tento  stav  sa  ukazuje  ako
�kodlivý  �  krajine  ve¾mi  nevyhovujúci,  zbytoène

pre�a�uje  èistièky,  za�a�uje  rozpoèet  obcí  a
súkromných vlastníkov nákladmi za tzv. zrá�kovné,
 rýchlo odvádza vodu z plôch, kde potom vegetácii
chýba.

Èím menej vody sa odèerpá z prírodnej krajiny, tým
viac  vody  prenecháme  prírodným  ekosystémom,
tokom,  mokradiam.  Èím  menej  vody  sa  bude
musie�  upravova�,  prepravova�  a  èisti�,  tým  viac
energie  a  prostriedkov  u�etríme.  Preto  je,
vzh¾adom  na  scenáre  budúceho  vývoja  zmeny
klímy  a  jej  vplyvov  v  SR,  vrátane  èastej�ieho
výskytu  sucha  (a  následným  vplyvom  na
dostupnos�  vody)  potrebná  ïal�ia  racionalizácia,
zní�enie spotreby vody v�ade tam, kde je to mo�né

pri  zachovaní  hygienických  noriem  a  potrebného
komfortu �ivota.

Predmetné opatrenie sa zaoberá podporou zmeny
vzorcov správania sa fyzických a právnických osôb
smerom k �etreniu vodou.   Vo svete aj v SR sa za
týmto  úèelom  vyu�íva  viacero  nástrojov,
predov�etkým vzdelávanie,  zvy�ovanie povedomia
a ekonomické nástroje. Doposia¾ najefektívnej�ím
prostriedkom  na  zni�ovanie  potreby  vody  bol
nárast jej ceny, predov�etkým v posledných dvoch
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vody (v litroch na obyvate¾a za deò) v SR klesla zo
452 l v roku 1990 na pribli�ne 180 l v roku 2010. V
tomto  objeme  zahrnutá  spotreba  vody  v
domácnostiach klesla v tom istom období zo 195 l
na  85  l.  Tento  trend má  v�ak  svoje  limity,  preto

bude  potrebné  pristúpi�  k  sofistikovanej�ím
spôsobom � zmenám vzorcov správania smerom k
�etreniu vodou a zavádzaniu úsporných technológií
a  postupov  nielen  v  priemysle,  ale  napr.  aj  do
domácností a verejných budov.

Optimálna  doba  pre  vybudovanie  stúpaèiek  a
vybudovanie systému vyu�ívania sivej vody  je pri
rekon�trukcií starých vodovodných stúpaèiek, resp.
pri  projektovaní  novostavieb.  Pou�itie  sivej  vody
nie  je  tak  èasté,  ako  vyu�ívanie  vody  da�ïovej,
ktorá  je  tie�  kvalitnej�ia,  ako  sivá  voda,  sú  v�ak
budovy, kde je vyu�itie sivej vody ve¾mi zaujímavé.
Sekundárne  je  mo�né  vyu�íva�  vyèistenú  �sivú
vodu�  v  budovách  s  ve¾kým poètom ubytovaných
(vysoko�kolské  internáty,  horské  chaty)
a s relatívne malými strechami.

Foto: Nadace Partnerství

Úèinnos�
Opätovné  pou�itie  sivej  vody  je  vhodnou  cestou,
ako  u�etri�  nie  len  pitnú  vodu,  ale  aj  zní�i�
mno�stvo  spla�kovej  vody  takmer  o  polovicu.
�tatistiky  spotreby  vody  ukazujú  dobrú  koreláciu
medzi  mno�stvom  sivej  vody  produkovanej  zo
spàch  a  vaní  a  potrebou  vody  pre  pou�itie
v  toaletách  a  na  iné    ú�itkové  úèely.    Na  základe
výskumov  sa  zistili  dobré  výsledkov  z  analýz
upravenej sivej vody, ktoré zodpovedajú potrebnej
kvalite  na jej sekundárne vyu�itie.

Foto: Nadace Partnerství

Pokia¾ v priemere na jeden byt pripadá pôdorysná
plocha  striech väè�ia ako 80 m2, da�ïové vody  je
mo�né  vyu�íva�  (aj  niekedy  v  budúcnosti)  na
splachovanie WC  a  na  pranie.  Pri  podiele  striech
nad 30 m2 je toto vyu�itie mo�né len v èasti bytov,
pri aspoò 20 m2 mô�u byty vyu�íva� da�ïovú vodu
iba na pranie (vyu�ívanie da�ïovej vody na pranie
je   ekologicky ve¾mi zaujímavé). Pre zabezpeèenie
mo�nosti  vyu�ívania  da�ïových  vôd  v  objekte  je
potrebné  pri  dome  vybudova�  zásobník  na
zachytávanie  da�ïovej  vody    (na  ka�dých  25  m2

pôdorysu  strechy  prislúcha  1  m3  objemu  zásob
níka), vybavený ponorným nerezovým èerpadlom,
v  dome  treba  zriadi�  rozvod  ú�itkovej  vody
(stúpaèky  a  bytové  prípojky).  Od  splnenia  týchto

po�iadaviek  závisí  mo�nos�  vyu�íva�  mäkkú
da�ïovú vody v bytoch.

Okrem vyu�ívania  zrá�kovej vody   v budovách na
splachovanie,  resp.  aj  pranie  èi  v  exteriéri  na
polievanie zelene sa zrá�ková voda mô�e vyu�i� ako
bioretenèné  zberné  jazierko  (s  výrazným
estetickým  prínosom  a  podporou  biodiverzity,
prípadne  aj  s  rekreaèným  vyu�itím),  alebo  sa  len
odvedie  do  vsaku  (vsakovacie  bloky  a  vsakovacie
pásy,  infiltraèné  priekopy,  da�ïové  záhrady,
vsakovacie �da�ïové kvetináèe�).

Optimálna  doba  pre  vybudovanie  stúpaèiek
a  pripojení  da�ïovej  vody  je  pri  rekon�trukcii
starých  vodovodných  stúpaèiek  �  pre  ka�dý  byt
treba zriadi� odboèku s dvomi  ventilmi � pred  WC
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a pred práèkou. Pranie da�ïovou (mäkkou) vodou
je najvýhodnej�ie a má prednos�. Ved¾a práèky  je
kvôli mo�nosti vo¾by vhodné  ponecha� aj ventil na
pitnú  vodu. V  prípade  nedostatku  zrá�kovej  vody
funguje  automatika  �  hladina  vody  v  da�ïovom
podzemnom  zásobníku    sa  udr�uje  na  istej mini
málnej  hladine  vody  �  automaticky  sa  dopåòa
pitnou  vodou.  Ak  postaèuje men�í  objem, mo�no
pou�i�  aj  finanène  menej  nároèné  sudy  na
zadr�iavanie vody a polievanie  (u sudov  treba  len
dodr�iava� 3 tý�dòové úplné  vyprázdòovanie kvôli
biocyklu komárov).

Náklady
Pri  finanènom  zhodnotení  investície    je  potrebné
zdôrazni�,  �e  sa  dajú  spoèíta�  vstupné  náklady,
ktoré sa po dobu �ivotnosti zásobníka ka�doroène
navracajú vo forme u�etrených nákladov na vodné
a  stoèné.  Ak  napr.  niekto  osadí  zásobníky  na
da�ïovú  vodu  s  objemom  10  m3,  ktorú  chce
pou�íva�  na  splachovanie WC  vo  verejnej  budove
(�kola),  investièný    náklad na  zásobník,  èerpadlo,
búracie  a    stavebné  práce  v  toaletách  by  nemali
presiahnu�    6  000  EUR.  Optimálne  navrhnutý
zásobník  sa  v  na�ich  priemerných  podmienkach
naplní doplna za cca 3 tý�dne, ale aj skôr. Za rok sa
z plochy 100 m2 zadr�í a dá vyu�i� cca 65 m3 vody.
Za 100 rokov (�ivotnos� podzemného zásobníka je
ale  v  podstate  neobmedzená)  zadr�í  6  500  m3.
Sekundárne  vyu�ívanie  vody  �etrí  finanèné
prostriedky za stoèné i za pitnú vodu. Nemusí to by�
nutne podzemná nádr�, ak postaèuje men�í objem,
mo�no pou�i� aj  finanène menej nároèné  sudy na
zadr�iavanie vody a polievanie.

Ceny sudov na da�ïovú vodu sa pohybujú  (pod¾a
objemu  a  materiálov)  v  hodnote  do  250  EUR.
Návratnos�  da�ïových  zásobníkov  vrátane
osadenia a technológie je cca 8 rokov.

Neklimatické pozitíva a negatíva
Prínos je dôle�itý ale aj pre prípad sucha, po�iaru,
sú  výhodné  aj  pre  civilnú  ochranu  v  prípade
vojnových  udalostí,  èi  ako  ochrana  krajiny  pred
povodòami.  Preto  sa  na  da�ïové  zásobníky
a  vyu�ívanie  da�ïovej  vody  treba  pozera�  z  ove¾a
�ir�ieho uhlu poh¾adu.

Foto: Miroslav Hríb

 [83], [84]

Verejné priestranstvá

Na obývaných územiach mô�e by� potrebné doplni�
protipovodòovú  ochranu  koncepène  a  koordi
novane plánovanými protipovodòovými hrádzami,
bariérami.  Znamená  to  budovanie  nových,  resp.
rekon�trukciu  jestvujúcich  protizáplavových
hrádzí, alebo aplikáciu rôznych bariér, ktoré zvý�ia
vý�ku  protipovodòových  zábran  s  oh¾adom  na
vedecké  scenáre  budúceho  vývoja  zmeny  klímy.
Protipovodòovou  hrádzou  alebo  bariérou
rozumieme  líniovú  stavbu,  alebo  umelý  prvok
pozdå� toku, alebo vodnej plochy, ktoré sú trvalou,
alebo  doèasne  umiestnenou,  umelo  vytvorenou

preká�kou  s  úlohu  zabráni�  vybre�eniu  vody
a  zaplaveniu  okolitého,  hlavne  zastavaného
prostredia.

6.4.1.1.1 Protipovodòový val
Je  to  zvý�ený  pás  terénu,  spravidla  po  då�ke
vodného  toku,  alebo  okolo  chráneného  objektu  v
jeho  blízkosti.  Spravidla  je  základ  hrádze  tvorený
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kameòmi. V miestach, kde mo�no oèakáva� silnej�í
prúd  vody  a  v  mestách  sa  budujú  betónové,
murované hrádze, alebo nábre�ia.

6.4.1.1.2 Protipovodòové múry s podzemnou
tesniacou stenou
Protipovodòové múry,  v  závislosti  od  ich  vý�ky  a
rozsahu aplikácie vo vz�ahu k zastavanej èasti sídla,
patria  k  úèinným,  av�ak  ve¾mi  nákladným
opatreniam.  K  ich  prednostiam  patrí  aj  mo�nos�
kombinova�  ich  s  nadstavite¾nými  mobilnými
stenami  v  prípade  potreby.  Kvalitne  postavené
protipovodòové  valy  a  múry,  sú  tie�  charak
teristické  ve¾kou odolnos�ou  a  dlhou  �ivotnos�ou.
Negatíva ich aplikácie predstavujú relatívne vysoké
náklady  (nieko¾kokilometrové  úseky  sa  èasto
pohybujú  v  hodnotách miliónov  eur),  nemo�nos�
pou�i� ich v�ade v meste, kde je potrebná ochrana
pred  povodòami  (napr.  z  h¾adiska  iných  funkcií
danej  lokality) a v niektorých prípadoch je mo�ná
kolízia so záujmami ochrany zelene, prírody.

Pou�ívanie  doèasných  bariér  mô�e  poskytnú�
potrebnú  flexibilitu  a  roz�íri�  príle�itosti  pre
mana�ment  �irokého  rozsahu  povodòových
udalostí. Miera  v  akej  aplikujeme  tieto  opatrenia
závisí od stupòa varovania, reliéfu pobre�ia (t. j. na
ktorých  úsekoch  toku  doká�u  poskytnú�  úèinnú
ochranu, v niektorých úsekoch okolo mostov a pod.
mô�e by�  ich aplikácia nedostatoèná), dostupných
kapacít na skladovanie doèasných bariér a kapacity
na ich vèasnú aplikáciu.

6.4.1.2.1 Mobilné steny a uzávery
Systém  mobilných  protipovodòových  stien  mô�e
tvori�  protipovodòový  ochranný  systém  z
hliníkových ståpov, medzi ktoré sa zasúvajú ¾ahké,
zväè�a  hliníkové  profily  �  hradidlá.  Ståpy  sa
naskrutkujú do zabetónovaných kotviacich dosiek
aj  s  ukonèovacími  profilmi  v  múriku.  Ståpy  sú
samonosné,  teda  stoja  bez  vzpier  vo¾ne  do  vý�ky
cca 1,4 m. Pri vy��ej vý�ke sa u� musia zabezpeèi�
vzperami.   Profily sa pri vzostupe hladiny zaplnia
vodou  a  tým  zvy�ujú  stabilitu  celej  kon�trukcie  a
zabezpeèujú  maximálnu  bezpeènos�  proti
mechanickému po�kodenie pri náraze. Ochrana je
mo�ná  a�  do  vý�ky  6  m.  Vïaka  jednoduchej
manipulácii  je  ochrana  proti  vode  rýchla.  V�etky
prvky  sú  kompletne  demontovate¾né,  ¾ahko
èistite¾né,  bez  väè�ích  nárokov  na  skladovanie.  V
prípade  potreby  sú  jednotlivo  zamenite¾né  a
vhodné aj pre zvý�enie u� existujúcich ochranných
stien.  Pri  be�nom  pou�ití  nie  sú  v  okolitom
prostredí vidite¾né �iadne zásahy.

Foto: Ing. Josef Jirout, www.goo.gl/kQHK4I

6.4.1.2.2 Improvizované mobilné hrádze
Poznáme  dve  �tandardné  technológie  impro
vizovaných  mobilných  hrádzí.  Väè�inou  sa
vyu�ívajú hlavne bariéry z vriec plnených pieskom.
Druhou  sú  gumové  protipovodòové  vaky.  Je  to
gumový  nafukovací  pás  so  vzájomne  spojenými
tubusmi,  ktorý  sa  pred  povodòou  polo�í  do
ochrannej  línie  a  po    napustení  vodou  vytvorí
hrádzu. Mô�u zmierni� následky men�ích a stredne
ve¾kých  povodòových  vån.  Bariéru  je  mo�né
postavi� do rôznych tvarov a då�ok, vý�ka tohto typu
bariér mô�e by� a� do cca 1,6 metra. Zostavuje sa
modulovo,  prièom  aj  v  �a�kom  teréne  sa  dajú
jednotlivé  segmenty  pomerne  jednoducho  pre
ná�a�.  Bariéra  sa  mô�e  pou�íva�  opakovane  a
segmenty odolávajú poveternostným vplyvom. Po
povodni sa dá bariéra vyèerpa�, vyèisti� a ulo�i� pre
ïal�ie pou�itie, dá sa provizórne opravi� �peciálnou
lepiacou páskou, alebo trvalo pomocou záplaty.

Foto: obec Kamienka, www.goo.gl/NBQYTQ
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Pod  pojmom  �drobné  hydrotechnické  proti
záplavové  opatrenia�  rozumieme  umelé  stavby
malého  rozsahu, prispievajúce k    zadr�aniu,  resp.
usmerneniu  a  urýchleniu  odtoku  z  povodia.  Patrí
sem  súbor  èiastkových  opatrení  ako  napríklad
budovanie  zasakovacích  a  odvodòovacích  rigolov,
údr�ba  prietoènosti  korýt  a  mostných  otvorov.
Zatia¾  èo  v  prírodnej  krajine  je  dôle�ité  spomali�
a zadr�iava� odtok vody z povodia, v intravilánoch
sídiel je situácia èasto v mnohých smeroch opaèná.
Tu  je  vzh¾adom  na  blízkos�  zástavby  pri  tokoch
potrebné  zabezpeèi�  plynulý  odtok  vody  aj
drobnými  a  obèasnými  tokmi  do  hlavného
recipientu a zabráni� tak ich vzdutiu a vybre�eniu.
Uvedené  hydrotechnické  opatrenia  majú  za  cie¾
previes�  èas�  odtoku  z  povrchového  na
podpovrchový (zasakovacie rigoly), alebo usmerni�
èi  zrýchli�  a  v  koneènej  fáze  odvies�  povodòový
odtok  z  predmetného  úseku.  Názory  na  rozsah  a
spôsob uplatnenia týchto opatrení nie sú jednotné
ani u odbornej verejnosti.

Vhodne  zrealizované  zasakovacie  rigoly  umo�nia
zvý�i�  objem  infiltrovanej  vody  na  úkor
povrchového  odtoku,  ktorý  je  z  h¾adiska  tvorby
povodní  najproblematickej�ou  zlo�kou  odtoku.
Udr�iavané  rigoly  a  korytá  drobných  tokov  v
intravilánoch  zni�ujú  ich  drsnos�  a  prispievajú  k
rýchlemu  a  neru�enému  odtoku  a  splo��ovaniu
povodòovej vlny.

Náklady a neklimatické pozitíva a negatíva
Príklad  nákladov  na  budovanie  drobných  proti
povodòových  opatrení  �  akcia  Ratkovské  Bystré,
ceny z roku 2011:

● budovanie  zasakovacích  pásov  v  lesnej
krajine � 1,39 EUR/m3,

● úpravy  lesných  a  po¾ných  ciest  (odrá�ky,
vsakovacie  jamy,  zasakovacie  rigoly,  atï.)
4,70�4,80 EUR/m3.

Zasakovacie  rigoly  predstavujú  istú  bariéru  pre
pohyb  ¾udí,  �ivoèíchov  i  napr.  strojov  v  území.
�Vyholené�  a  upravené  rigoly  a  korytá  obèasných
tokov  zni�ujú  biodiverzitu  a  predstavujú  umelé
prvky, ktoré mô�u by� nákladné na údr�bu.

Drobné  hydrotechnické  aktivity  zahàòajú  aj
odstraòovanie nánosov z koryta a pod.  za úèelom
predchádzania  problémov  so  vzdúvaním  hladiny
toku.

Na  priebeh  povodne  a  rozsah  �kôd  má  vplyv  aj
prietoènos� mostných  objektov  na  toku,  hlavne  v
zastavaných  èastiach  miest  a  obcí.  Nedostatoèná
prietoènos�  mostných  objektov  predstavuje  v
mnohých prípadoch nieko¾ko rizík súèasne:

● Most tvorí pri vy��om prietoku ne� je jeho
prietoènos� bariéru pre naplaveniny, ktoré
následne  priebeh  a  vplyv  povodne
zhor�ujú.

● Èasto  ohrozuje  dôle�ité  prvky  infra
�truktúry, ktoré sú mnohokrát ich súèas�ou
(napríklad  cez  mosty  sa  èasto  trasujú
telekomunikaèné  káble,  vodovody,  v  ich
blízkosti  sa  nachádzajú  plynové  potrubia
atï.).

Predmetné  riziká  sa  rie�ia  roz�írením  mostných
otvorov  tam,  kde  ich  prietoènos�  nie  je
prispôsobená  takým  maximálnym  prietokom,
ktoré  zoh¾adòujú  aj  scenáre  zmeny  klímy  na
Slovensku. Zároveò je potrebné zabezpeèi� údr�bu
mostných  otvorov  tak,  aby  nedo�lo  k  zní�eniu
potrebnej prietoènosti.  Ide o úèinné, av�ak finan
ène ve¾mi nákladné opatrenie.

 [85]

Polder  je vybudovaný retenèný priestor, v ktorom
kontrolujeme úroveò vodnej hladiny, a ktorý slú�i
na  doèasné  zadr�anie  povodòových  prietokov  v

retenèných  priestoroch  za  úèelom  zamedzenia
záplav a �kôd z nich plynúcich, resp. k vytvoreniu
oblasti  bez  ohrozenia  povodòami.  Sú  to
jednoúèelové  nádr�e,  ktorých  pôvodná  funkcia  je
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ich  prevádzku  je  charakteristické,  �e  po  ka�dom
naplnení dochádza k  èo najrýchlej�iemu vyprázd
neniu nádr�e, s oh¾adom na povodòovú situáciu na
území pod nádr�ou. (Baèík, 2004)

Poldre  nemajú  priame  spojenia  medzi  vodami
vnútri a mimo územia okrem umelo vybudovaných
zariadení  (vzdúvadlá,  pumpy).  U  väè�iny  poldrov
nie je hladina vody vnútri ni��ie ako hladina mimo,
ale nie je to podmienkou. V poslednom období sa k
ochrannej  funkcii  poldrov  pridru�ujú  aj  ïal�ie.
Napríklad  legislatíva  na  ochranu  vôd  v  Rakúsku
vy�aduje,  aby protipovodòová ochrana  zaruèila  aj
ekologickú  funkciu  pririeènej  zóny,  resp.  pod¾a
mo�nosti ju aj zlep�ila. Cie¾om poldrov je zachyti� a
akumulova� urèitú èas� povodòovej vlny a ochráni�
územie  pred  negatívnymi  úèinkami  intenzívnej
zrá�ky.

Pod¾a  typov  regulaèných  objektov  poznáme  dva
druhy poldrov:

Pretekaný  polder  �  je  vytvorený  prieènym
prehradením  koryta  toku  hrádzou.  Vyu�íva  sa
v  rámci  malých  podhorských  tokov,  v  relatívne
úzkych  údoliach,  kde  sa  retenèný  objem  vytvára
krátkou prieènou hrádzou a vy��ou vý�kou vzdutia.
Prietok  je  transformovaný  dnovým  regulaèným
priepustom,  alebo  regulaèným  dnovým  otvorom,
ktorý  mô�e  ma�  kon�tantnú  prietokovú  plochu
otvoru, alebo premenlivú � ovládate¾nú prietokovú
plochu. Prietoková kapacita dnového priepustu  je
tak  závislá  od  håbky  vody  v  poldri  a  prietokovej
plochy  priepustu,  prípadne  aj  vý�ky  dolnej  vody.
Ve¾kos�  otvoru  sa  navrhuje  zvyèajne  tak,  aby
prepú��al bezpeèný prietok pri základnej retenènej
hladine,  kedy  e�te  neprepadá  voda  cez
bezpeènostný  priepad.  Väè�ie  prietoky  prevádza
polder v súèinnosti s bezpeènostným priepadom. K
výhodám pretekaných poldrov patrí men�í  rozsah
stavebných objektov hrádze.

Nepretekaný  polder  �  �tandardne  sa  stavia  pri
vodnom  toku,  na  rovinatom  území  s  malým
pozdå�nym  sklonom,  kde  sú  toky  lemované
ochrannými  hrádzami  vyvý�enými  nad  terénom.
Tok je oddelený od poldra regulaèným priepadom.
Priepadový  objekt  mô�e  tvori�  boène  prelievaná
hrádza,  alebo  pevný  boèný  priepad  dostatoènej
då�ky.  Koryto  toku  oddelené  od  poldra  prevádza
v�etky men�ie ako bezpeèné prietoky bez zatápania
poldra. Ak sa vyskytne vy��í ako bezpeèný prietok,
zvý�ená èas� prietoku prepadá cez boèný priepad do
poldra.  Då�kou  a  priebehom  vý�kovej  úrovne
prepadovej hrany regulaèného priepadu  je mo�né
navrhnú�  vhodný  priebeh  plnenia  poldra.  Tvar
koryta je vhodné upravi� tak, aby nad a v úseku, kde
voda prepadá do poldra, bola voda prevádzaná pri
èo  najvy��ej  hladine  za  úèelom  dosiahnutia
najväè�ieho mo�ného objemu poldra Zároveò v�ak
koryto  musí  by�  schopné  previes�  maximálny
mo�ný  prietok  aj  bez  vplyvu  poldra,  t.  j.  bez

odvádzania  èasti  prietoku  do  poldra,  ak  by  bol
práve polder plný. Voda zo zásobného objemu sa po
povodni  vypú��a  do  toku  ovládate¾ným  priepus
tom,  alebo  priepustom  so  spätnou  klapkou.
Vzh¾adom  na  princíp  plnenia  poldra  a  prechodu
extrémnych  prietokov  nie  je  potrebný  bezpeè
nostný priepad.

Úèinnos�
Úèinnej�ie  sú  spravidla  nepretekané  poldre,
preto�e  celú  èas�  prietoku  nad  bezpeèný  prietok
prevádzajú  do  poldra,  t.  j.  v�etky  typy,  tvary  a
ve¾kosti povodòových vån zrezávajú  tak, �e pokia¾
sa  nezaplní  základný  retenèný  objem,  koryto  pod
poldrom odvádza práve bezpeèný prietok. Naopak
pretekaný  polder má men�iu  úèinnos�  vyu�ívania
základného retenèného objemu, preto�e regulaèný
objekt � priepust priebe�ne transformuje aj men�ie
ako bezpeèné prietoky a tým sa základný retenèný
objem zapåòa priebe�ne u� aj pri malých prietokoch
a zátopové územie je èastej�ie zaplavené. V prípade
dostatoèného  objemu  a  optimálnej  lokalizácie
mô�u  by�  nepretekané  poldre  ve¾mi  úèinným
nástrojom protipovodòovej ochrany.

Naviac  nepretekané  poldre  sú  vhodnej�ie  z
h¾adiska  �etrnosti  k  rieènej  krajine.  Mo�no  ich
vytvori� relatívne nenároène aj men�ími terénnymi
úpravami  na    vhodne  modelovanom  teréne  na
rieènej nive. Najväè�ou prednos�ou nepretekaného
poldra  je,  �e  na  rozdiel  od  vodnej  nádr�e  a
pretekaného poldra nenaru�uje dynamiku pozdå�
neho  profilu  toku  a    rieèneho  kontinua.  Istou
men�ou  nevýhodou  je  väè�í  rozsah  stavebných
objektov  hrádzí,  komplikovanej�ie  návrhové
rie�enie  a  pomal�ie  vypú��anie  vody  z  poldra  po
povodni.

Umelé mokrade sú umelo vytvoreným komplexom
zvodneného,  alebo  plytko  zaplaveného  zemného
lô�ka,  vegetácie,  �ivoèíchov  a  vody,  ktorý
napodobòuje  prirodzené  mokrade  pre  vyu�itie
èlovekom, buï pre èistenie odpadových vôd, alebo
ochranu územia a jeho obyvate¾ov pred záplavami.
Umelá mokraï  je vegetaèná koreòová èistiareò, v
ktorej voda preteká horizontálne, alebo vertikálne
poréznym  substrátom  pod  povrchom  tohto
substrátu.  Ide  teda  o mokraï bez  vo¾nej  hladiny.
Vo  veci  ochrany  pred  záplavami  rozli�ujeme
prirodzené  mokrade,  ktoré  transformujú
povodòovú  vlnu  a  umelé mokrade,  ktoré  riadene
transformujú  povodòovú  vlnu  �  ich  presnú
lokalizáciu  a  ve¾kos�  mô�eme  urèi�  sami,  aj  vo
vz�ahu k potrebám ochrany pred záplavami.

 [86], [87]
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Vyu�itie  zrá�kovej  vody  je  vhodné  realizova�
formou zaústenia zo spevnených plôch do zberných
rigolov  èi  potrubí  a  odvedením  zachytenej  vody
do podzemného vsaku, zberných jazierok, vodných
tokov,  poldrov  s  povrchovým  vsakovaním  èi
�da�ïových záhrad� s rastlinnými spoloèenstvami,
ktoré udr�iavajú kvality vody a podporujú jej výpar.

Ïal�ou,  pomerne  jednoduch�ou  mo�nos�ou  je  aj
spádovaním spevnených plôch umo�ni� vsakovanie
do plôch zelene. Takýmto spôsobom da�ïová voda
ostáva v mestskej krajine, zamedzuje sa ïal�iemu
vysú�aniu  územia,    podporuje  sa  biodiverzita
a  niektoré  z  týchto  opatrení  majú  aj  estetický
úèinok.  Vies�  zrá�kovú  vodu  do  vsaku  je  mo�né
viacerými  spôsobmi.    Pri  realizácii  opatrení,  kto
rých cie¾om je zvý�ená infiltrácia zrá�kovej vody je
potrebné  realizova�  hydrogeologický  prieskum,
ktorý zhodnotí mo�nos� vsakovania.

Najdôle�itej�ie aspekty �realizovate¾nosti� sú:
● vsakovacia  schopnos�  prostredia,  ktorá
urèuje ve¾kos� vsakovacej plochy vsakova
cieho  zariadenia  (èím  väè�í  je  koeficient
vsaku, tým men�ia mô�e by� plocha);

● hrúbka nepriepustných, alebo zle priepust
ných krycích vrstiev;

● håbka  hladiny  podzemnej  vody,  ktorá
limituje  mo�nú  håbku  vsakovacieho
zariadenia  (úroveò  základovej  �páry
vsakovacieho zariadenia by mala by� aspoò
1,0  m  nad  maximálnou  hladinou  pod
zemnej vody).

V  závislosti  na  type  plochy,  kde  zrá�ková  voda
spadne,  sú  zrá�kové  vody  klasifikované  aj  z
h¾adiska  zneèistenia.  Pre  vody  s  prípustným
zneèistením    je  mo�né  vyu�i�  v�etky  typy  povr
chových  a  podzemných  vsakovacích  zariadení.
Zrá�kové vody podmieneène prípustné  z h¾adiska
svojej kvality je mo�né povrchovo vsakova� len cez
zatrávnený pás, alebo pri podzemných vsakovacích
zariadeniach po ich predèistení.

Náklady
Cenovú kalkuláciu vsakovacieho zariadenia ako sú
napr.  vsakovacie  pásy,  infiltraèné  priekopy,
bioretenèné  systémy  a  terénne  modelácie  na
odvedenie da�ïovej vody do vsaku v rámci komu
nikácií  a  verejných  priestranstiev,  nie  je  mo�né
vyjadri�  presne,  nako¾ko  cena  rozhoduje  od  via
cerých faktorov, pohybuje sa v�ak  od 120 EUR/m2.

Plo�né  vsakovacie  zariadenia  sa  navrhujú  ako
plochy  so  zatrávnenou  humusovou  vrstvou  so
sklonom najviac 1:20. Plo�né vsakovacie zariadenie

priamo  nadväzuje  na  odvodòovanú  plochu,  napr.
na  parkovaciu  plochu,  komunikáciu  a  pod.  Po
prekroèení  navrhovanej  vsakovacej  kapacity
objektu je nutné zaisti� odvod vody do povrchových
vôd,  alebo  do  ïal�ieho  objektu  udr�ate¾ného
hospodárenia  so  zrá�kovými  vodami,  napr.  prie
lahu.

Vsakovacie  prielahy  sú  plytké  povrchové
vsakovacie zariadenia so zatrávnenou humusovou
vrstvou.  Vsakovacie  prielahy  sa  pou�ívajú  v
prípade,  �e  nie  je  k  dispozícii  dostatoène  ve¾ká,
resp.  dostatoène  priepustná  plocha  potrebná  k
plo�nému vsakovaniu. V prielahu má dochádza� len
ku krátkodobej retencii vody, hydraulická vodivos�
zeminy  by mala  by�  orientaène  väè�ia  ako  5,106
m/s.  Dlh�ie  zadr�ovanie  vody  zvy�uje  riziko
zní�enia  vsakovacej  schopnosti  prielahu  a  mô�e
vies�  k  úhynu  vegetaèného  krytu.  Preto  sa  vo
v�eobecnosti  odporúèa,  aby  håbka  zadr�anej
zrá�kovej vody nepresiahla 0,3 m. Svahy prielahu
sa navrhujú v sklone 1:3. Prívod vody sa odporúèa
navrhova�  ako  povrchový  rovnomerný  po  celej
då�ke prielahu, najlep�ie cez zatrávnený pás, èím sa
zvy�uje èistiaca schopnos� a zni�uje sa riziko erózie
pôdnej vrstvy prielahu.

Vsakovacia  ryha  je  vyhåbené  líniové  vsakovacie
zariadenie  vyplnené  priepustným  �trkovým
materiálom  o  zrnitosti  16/32  mm,  s  retenciou  a
vsakovaním  do  priepustnej�ích  pôdnych  a  hor
ninových  vrstiev.  Prívod  vody  je  zaistený  po
povrchu  alebo  pod  povrchom.  Povrchový  prívod
vody sa doporuèuje realizova� cez zatrávnený pás,
èím sa zvy�uje èistenie zrá�kovej vody pritekajúcej
do vsakovacieho zariadenia.

Foto: Zuzana Hudeková
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Foto: Zuzana Hudeková

Foto: Zuzana Hudeková
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Vsakovacia  nádr�  je  objekt  s  výraznou  retenènou
funkciou  spolu  so  vsakovaním  cez  zatrávnenú
humusovú  vrstvu.  Håbka  vody  sa  pohybuje  v
rozmedzí od 0,3 m a� 2,0 m. Sklon svahov nádr�e
by  nemal  by�  väè�í  ako  1:4  (s  oh¾adom  na
bezpeènos� pohybu osôb a  �ivoèíchov). Vzh¾adom
ku  stabilite  zatrávnenej  humusovej  vrstve  nesmie
by� sklon svahov nádr�e väè�í ako 1:2.

Vsakovacie �achty slú�ia k bodovému vsakovaniu a
navrhujú  sa  len  na  základe  posúdenia  vhodnosti
vsakovania  z h¾adiska ochrany   podzemných vôd.
Pred  vsakovaciu  �achtu  sa  doporuèuje  predradi�
prvok pre predèistenie zrá�kových vôd.

V  prípade  obmedzených  priestorových  mo�ností
(osobitne v mestskom prostredí) sa vyu�ívajú vsa
kovacie plastové bloky.

Náklady
Cena vsakovacích blokov sa pohybuje cca 380 EUR
za  1  m3  zrá�kovej  vody.  Na  retenèný  objem
zrá�kovej vody 30 m3 spolu aj so  v�etkými potreb
nými  prácami  sa  jedná  zhruba  o  náklady  9  100
EUR. Ostatné metódy, t. j. napr. pou�itím �trku sú
o cca 30 % vy��ie.

Foto: Milan Poliak

Foto: Zuzana Hudeková

 [88]

Opatrenie  spoèíva  v  zni�ovaní  rozlohy  neprie
pustných  povrchov  a  budovaní  priepustných
povrchov  v�ade  tam,  kde  je  to  mo�né,  èím  sa
prispieva k zni�ovaniu dopadov intenzívnej zrá�ky,
prípadne povodòovej vlny. Nepriepustné povrchy v
sídlach  (betón,  asfalt)  predstavujú  bariéru
zni�ujúcu vsakovanie vody do pôdy, èím dochádza
k  zvy�ovaniu  povrchového  odtoku.  Zni�ovanie
nepriepustných  povrchov,  a  naopak  budovanie
priepustných  povrchov,  zmierni  objem  rýchlo
odteèenej  vody  a  prispeje  k  redukcii  prípadnej
povodòovej  vlny.  S  cie¾om  minimalizova�  podiel
nepriepustných povrchov by bolo potrebné zavies�

(napr.  v  územnom  plánovaní)  index  max.
nepriepustnosti  jednotlivých  plôch  v  súlade  s  ich
funkèným vyu�itím,  s  cie¾om zvý�enia  infiltraènej
kapacity  územia,  aj  nad  rámec  aktualizovaných
�tandardov minimálnej  vybavenosti  obcí,  na  èo  v
zahranièí nájdeme viacero príkladov.

Niektoré  z  rie�ení  (priepustný  asfalt,  priepustný
betón  èi  �ivicou  viazané  systémy)  sú  finanène
nároènej�ie  ne�  be�ný  asfalt  èi  betón.
Vodopriepustná  dla�ba  je  cenovo  porovnate¾ná,
av�ak  jej  výber  na  trhu  nie  je  ve¾mi  ve¾ký.  Pod
menej  èastými  realizáciami  mlatových  povrchov
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priestore  sa  podpisuje  malá  informovanos�  o
výhodách tohto povrchu, ako aj nároènos� na jeho
kvalitu pri  jeho realizácii. Na druhej strane vy��ie
vstupné  investície  pri  vyu�ití  vodopriepustných
povrchov  sa  vrátia  pri  platbách  vodného  a
stoèného, ktoré mesto platí za verejné priestory vo
svojom vlastníctve èi v správe.

Výpoèet  mno�stva  odvádzaných  zrá�kových  vôd
pod¾a Vyhlá�ky Ministerstva �ivotného prostredia
SR  è.  397/2003  Z.  z.  V  praxi  si  jednotlivé
vodárenské  spoloènosti  úètujú  za  zrá�kovú  vodu
tzv.  �stoèné�.  Zrá�ková  voda  sa  toti�  paradoxne
pova�uje za �odpadovú vodu�, pokia¾  je odvedená
do  stokovej  siete.  Spôsob  výpoètu  mno�stva
odvádzaných  zrá�kových  vôd  do  verejnej
kanalizácie  stanovuje  Vyhlá�ka  Ministerstva
�ivotného prostredia SR è. 397/2003 Z. z.

Plochami  pre  úèel  výpoètu  zrá�kových  vôd  sa
rozumejú  (strechy,  spevnené  plochy,  plochy  s
vegetáciou),  údaje  o  zastavaných  a  spevnených
plochách sa èerpajú z listu vlastníctva predmetnej
nehnute¾nosti,  vynásobia  sa  súèinite¾om  odtoku
pod¾a povrchu plôch, prièom:

● Kategória  plochy  A  �  zastavané  a  málo
priepustné  spevnené  plochy  (strechy,
betónové  a  asfaltové  povrchy)  majú
súèinite¾ odtoku 0,9;

● Kategória plochy B � èiastoène priepustné
spevnené  plochy  (dla�by  s  vyspárovaným
pieskom,  �trkom  a  pod.)  majú  súèinite¾
odtoku 0,4;

● Kategória  plochy  C  �  dobre  priepustné
plochy  pokryté  vegetáciou  (trávniky,
záhrady a pod.) majú súèinite¾ odtoku 0,05.

Zni�ovanie podielu nepriepustných povrchov  je aj
ïal�ou  z  mo�ností  optimalizácie  vodného  hospo
dárstva  sídiel.  Da�ïová  voda  stekajúca  zo  striech
a  nepriepustných  povrchov  za�a�uje  balastnými
vodami nielen kanalizáciu, ale najmä ÈOV, v kto
rých musí by� èistená spolu s odpadovými vodami
napriek tomu, �e jej kvalita si vo väè�ine prípadov
èistenie nevy�aduje. Takýmto spôsobom sa zvy�ujú
prevádzkové náklady, vrátane energetickej spotre
by ÈOV.

Priepustné povrchy je vhodné realizova� pri rekon
�trukciách  existujúcich  povrchov,  èi  budovaní
nových.

V rámci minimalizácie nepriepustných povrchov v
zastavanom  prostredí  je  mo�né  aplikova�  nasle
dovné priepustné, resp. polopriepustné povrchy:

● Vyu�itie  priepustného  asfaltu,  ktorý  je
vhodný  ako  náhrada  be�ného  asfaltu

prakticky  pri  v�etkých  aplikáciách,  pri
ktorých sa pou�íva be�ný asfalt. Pozostáva
z  tradièného  bitúmenového  asfaltu,  z
ktorého  sa  v�ak  odstránili  jemné  súèasti,
vïaka èomu vie voda prejs� cez vzniknuté
malé otvory.

● Vyu�itie    priepustného  betónu,  ktorý  sa
získava zní�ením mno�stva jemných èastí v
zmesi,  aby  sa  takto  vytvorili  póry  pre
priesak vody. V podmienkach Slovenska by
sa  nemal  priepustný  betón  poklada�
priamo na pôdne podlo�ie, ale na podlo�ie
z kamenného lô�ka frakcie 3�5 cm.

● Pou�ívanie polovegetaèných tvárnic, ktoré
pozostávajú zo vzájomne spojených prvkov
obsahujúcich  prázdne  otvory  pre  rast
trávy. Sú vhodné pre parkoviská, dopravné
za�a�enie,  prístupové  po�iarne  cesty.
Polovegetaèné tvárnice mô�u by� vyrobené
z  betónu  alebo  z  plastov.  Kamenné  alebo
pieskové  podlo�ie  pod  dielcami  slú�i  pre
úèely drená�e.

● Mlatový  povrch  mô�e  by�    vybudovaný
alternatívne  na  základe  nasledovnej
skladby:  Na  rastlý  terén  bude  umiestená
separaèná  geotextília,  na  òu  sa  navrství
200 mm vrstva drteného kameniva frakcie
063 mm a na òu 100 mm mlatovej vrstvy,
ílovitého  piesku,  ktorý  bude  zavalcovaný.
Alternatívne, namiesto  ílovitého piesku  je
mo�né pou�i�  na  hornú  vrstvu  �otolinu �
vrstvu  zmesi  najmenej  dvoch  frakcií
prírodného  alebo  umelého  kameniva
rozprestretého  a  zhutneného,  alebo  v
skladbe  �otolina,  hlinitopiesèitá  zmes  a
�trk (frakcie 16/32).

Náklady
Cena  sa pohybuje pod¾a hrúbky  (a  tým pádom aj
prípustného za�a�enia) od 17 EUR/m2. Orientaèné
ceny  v  prípade  (vrátane  podlo�ia  spolu  s  mate
riálom a prácou) tvárnic � vyplò �trkodrva /výsev
trávy � od 34,80 EUR/m2/bez DPH, pri mlatovom
povrchu sa cena pohybuje 4�12 EUR za m2.

Foto: Zuzana Hudeková
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    [26],  [89],
[90], [91]

K  ïal�ím  vyu�ite¾ným  priepustným  a  poloprie
pustným povrchom patria:

● Vyu�ívanie  ve¾kých  vegetaèných  prie
pustných  povrchov,  t.  j.  ve¾ké  súvislej�ie
èasti  trávnika,  na  ktorom  sú  vybudované
iba  spevnené  pásy  (napr.  z  priepustného
asfaltu, betónu) pre kolesá áut.

● Pou�ívanie  �peciálnych  priepustných
povrchov, napr. plne priepustné spevnené
plochy, cesty, komunikácie, parkoviská zo
zmesí  �ivice  a  kremièitého  �trku  (�ivicou
viazané systémy).

Náklady
Realizaèné  náklady  pri  �peciálnych  povrchov  sú
zväè�a o 20 % vy��ie ako pri zámkovej dla�be, av�ak
výhodou  je aj, �e nie je nutné priestor spádova�, ani
realizova�  odvodnenie.  Zároveò  sa  u�etrí  na
nemalých nákladoch na stoèné. Cena bez podlo�ia
� ktorá zahàòa geotextíliu, HDPE ro�ty so �ivièným
plnivom a finálnu vrstvu, je od 44 EUR/m2 pod¾a
pou�itých  komponentov.  Orientaèné  ceny

Foto: Zuzana Hudeková

Foto: Viktor Lehocký
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prácou) tvárnic sú:
Vyplò �trkodrva + kamenný koberec:

1. pochôdzna plocha � od 59,80 EUR
2. pojazdová plocha do 3,5 t � od 72,80

EUR/m2 (bez DPH)

Neklimatické pozitíva a negatíva
Budovanie priepustných povrchov navy�e podporí
výpar, a tým aj zlep�enie mikroklímy. Medzi pozi
tíva  priepustných  plôch  patrí  ich  dlhá  �ivotnos�
a  skutoènos�,  �e  striedanie  mrazu  a  odmäku  má
na nich menej nepriaznivé vplyvy.

Zároveò  majú  v  miernom  klimatickom  pásme
priepustné  plochy  men�iu  tendenciu  vytvára�
z¾adovatené  povrchy  vozoviek  a  vy�adujú  menej
pluhovania  snehu.  Chodníky  pre  chodcov  z  prie
pustných  asfaltových  èi  betónových  povrchov  sa
vyznaèujú  lep�ou  pri¾navos�ou  za  da�ïa  èi
v snehových podmienkach.

Foto: Viktor Lehocký

    [92],  [89],
[90], [91]

Da�ïová záhrada je opatrenie výhodné najmä pre
rodinné domy, ale aj iné budovy, kde postaèí plocha
1030 m2. Pre dobre priepustnú piesoènatú pôdu sa
odporúèa pomer zbernej plochy (èi�e plochy striech
budov na pozemku a  spevnených plôch) k ploche
da�ïovej záhrady 5:1. To znamená, �e ak je zberná
plocha  150 m2,  plocha  da�ïovej  záhrady  by mala
by�  30 m2,  pri menej  priepustnej  pôde  je  vhodný
pomer  3:1.  Vsakovacie  a  retenèné  plochy  sa
osobitne  vyu�ívajú  v  priestorovo  obmedzených
miestach  (napr. pri  vsaku  zrá�kovej  vody v  rámci
komunikácií,  alebo  v  silne  urbanizovanom
prostredí).

Foto: Zuzana Hudeková

Náklady
Náklady sú v prípade svojpomocnej realizácie okolo
10 EUR/m2  da�ïovej  záhrady,  v  prípade dodáva
te¾skej realizácie sa mô�u nieko¾konásobne zvý�i�.
Da�ïové  vsakovacie  kvetináèe  s  plochou  2  m2,

doká�u  zachyti�  zrá�kovú  vodu  zhruba  z  neprie
pustnej plochy (aj napr. strechy) 100 m2. Cena pre
takýto  kvetináè  sa  v  zahranièí  pohybuje  od  400
EUR.

Foto: Miroslav Hríb

Foto: Zuzana Hudeková

 [93], [94]
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Jazierka  a  iné  malé  vodné  plochy  v  sídelnom
prostredí  napomáhajú    vytvára�  príjemnú mikro
klímu. Za osobitne výhodné sa dajú pova�ova�  tie
vodné  prvky,  ktoré  vyu�ívajú  zachytenú  zrá�kovú
vodu, resp. vodné plochy ktoré zároveò aj slú�ia na
zachytávanie  da�ïovej  vody,  alebo  slú�ia  na
doèasné  zachytenie  extrémnej  zrá�ky.
Náklady/realizaèná  suma  na  výstavbu  vodných
prvkov  ako  sú  bioretenèné  zberné  jazierka,
hrádzky,  kúpacie  jazierka  a  pod.  sa  nedá
jednoznaène vyèísli�.

Pre  viac  informácií  pozri  aj  opatrenie 6.1.4.2.1
Jazierka, malé vodné plochy.

Náklady
Ka�dý  vodný  prvok  je  inak  �pecifický.  Ceny  sa
odvíjajú  od  mno�stva  a  kvality  pou�itých
stavebných  materiálov,  od  typu  filtrácie  a  od
spôsobu realizácie (svojpomocne, dodávate¾sky).

Orientaène  sa  ceny  pohybujú  od  100  do  220
EUR/m2 vodnej plochy.  Pokia¾ sa bude realizova�

viacero  men�ích  opatrení  daného  typu,  napr.
viacero men�ích  da�ïových  záhrad,  resp.  viacero
men�ích  zberných  jazierok  namiesto  jedného
väè�ieho,  je  mo�né  minimálnu  sumu  na  jedno
opatrenie e�te zní�i�.

Foto: Zuzana Hudeková

Foto: Zuzana Hudeková

V systéme ochrany územia pred záplavami zohráva
dôle�itú  úlohu  aj  stav  kanalizaèného  systému.  K
dôvodom patrí predov�etkým:

● riziko  záplav  z  kanalizácie,  keï  nad  istú
intenzitu  zrá�ky  a  vtekajúceho  objemu

zrá�kových  vôd  nepostaèuje  aktuálna
kapacita a dochádza k spätnému vylievaniu
vody spä� na povrch,

● nefunkènos�  niektorých  prvkov  kanali
zaèného  systému,  napríklad  upchatie
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blokovanie  zrá�kových  vôd  a  ich  hro
madenie  na  povrchu  a  spôsobovanie
povrchových záplav rôzneho rozsahu.

Kanalizaèná  sústava  prispôsobená  vplyvu  zmeny
klímy  ba  mala  ma�  takú  projektovanú  kapacitu
prietoku,  technické  zabezpeèenie  a  mana�ment,
ktoré  doká�u  odvies� mno�stvo  zrá�kovej  vody  aj
pri tak intenzívnych zrá�kach, ktoré predpovedajú
pre  danú  lokalitu  vedecké  scenáre  klimatickej
zmeny  zostavené  klimatológmi  a  eliminova�
problémy,  ktoré  v  prípade  intenzívnej  zrá�ky
nastanú,  resp. na ne rýchle a úèinne reagova�. To
mô�e  zahàòa�  okrem  zabezpeèenia  dostatoènej
kapacity  prietoku  napríklad  umiestnenie  ochra
nných  prvkov  na  kanalizaèné  vpuste  zni�ujúcich
riziko  ich  upchatia,  zabezpeèi�  pravidelnú  údr�bu
kanalizaèného  systému  a  kapacity  pre  rýchle
odstraòovanie porúch, rie�enie havarijných stavov
a pod.

V niektorých prípadoch sa zva�uje aj vybudovanie
od¾ahèovacích  komôr  (objekty,  ktoré  slú�ia  k

oddeleniu da�ïových vôd, resp. ich èasti v systéme
jednotnej kanalizácie, ktoré chránia potrubie pred
preplnením,  v  èase  zrá�ok  odvádzajú  nariedenú
odpadovú vodu mimo potrubia stokovej siete). Pre
nedostatok  od¾ahèovacích  komôr  (pri  inten
zívnej�ích  zrá�kach  sa  vïaka  nim  dostáva  do
vodných  tokov  zneèistenie)  je  potrebné  zvá�i�
mo�nos�  vyu�i�  iné  spôsoby  zabezpeèenia
dostatoènej  prietoènosti.  V  prípade,  �e  je  ich
aplikácia nutná,  je potrebné minimalizova� mieru
zneèistenia  zaradením  da�ïových  nádr�í,  do
ktorých  budú  odvádzané  (tak,  aby  bolo
zneèis�ovanie  minimalizované  a  povolené  ukazo
vatele zneèistenia neboli prekroèené) a zabezpeèi�,
aby vypú��ané vody spåòali  tzv. zmie�avací pomer
ako  základné  kritérium  na  ich  vypú��anie.  Pri
vyústení  od¾ahèovacích  komôr  je  tie�  potrebné
zabezpeèi� zariadenie, ktoré zbaví vodu plávajúcich
tuhých èastíc (hrablice, sitá).

Rozsah úpravy tokov by sa mal minimalizova� a re
alizova�  len  vo  výnimoèných  prípadoch,  po  dôs
lednom  preukázaní  nevyhnutnosti  ich  realizácie.
Takéto  opatrenia  toti�  nielen  usmeròujú,  ale  aj
zvy�ujú a zrých¾ujú odtok na danom (upravenom)
úseku  toku.  Minimalizácia  by  sa  mala  uplatni�
v rozsahu (då�ke) upravených úsekov ako aj v cha
raktere úpravy (èo najmenej vyu�íva� neprirodzené
materiály  �  betón,  �a�ký  lomový  kameò  a  pod.,
minimalizácia  zmien pôdorysu koryta,  charakteru
dna, brehovej línie a pod.). Prednostne by sa úpra
vy tohto typu mali vykonáva� v kritických úsekoch
tokov (zú�eniny, silne meandrujúce úseky a pod.).
V�ade, kde je to mo�né sa odporúèa ponecha� toky
v prirodzenom, alebo èo najmenej zmenenom stave.

Náklady  a neklimatické pozitíva a negatíva
Ceny úpravy stredne ve¾kého toku (priemerný roè
ný  prietok  pribli�ne  1,5  m3.s1)  v  horských,  resp.
podhorských  podmienkach  sa  pohybujú  okolo  1�
1,5 mil. EUR na 1 km toku (v závislosti na charak
tere úpravy a pou�itej technológii).

Okrem  finanènej  nároènosti  v  prípade  väè�ích
stavieb sa èasto naru�ujú aj prírodné ekosystémy.
Lokálnym  opatrením,  pokia¾  nie  je  koordinované
na celom vodnom toku, èasto posunieme problémy
len na ni��ie úseky toku.

 [81]

Úèelom  predmetného  opatrenia  je  zvý�i�
infiltraènú  schopnos�  povodia  prostredníctvom
dosiahnutia,  alebo    udr�iavania  diverzifikovanej
�truktúry krajinnej pokrývky, s výrazným podielom
zasakovacích prvkov, ktoré mô�u by� tvorené lesmi,
lesokrovinami, krovinami èi trávnatými plochami.
Diverzifikovanie  �truktúry  krajinnej  pokrývky
zabezpeèujeme predov�etkým

● ochranou  a    obnovou  vegetácie,  lesov,
hlavne  v  horských  oblastiach,  ako  aj
lu�ných  lesov,  horských  lúk,  lesokro
vinatých, krovinatých i trávnatých plôch;

● zalesòovaním  sklonitých  nevyu�ívaných
svahov,

● podporou  výsadby  zelene  v  extraviláne,
výsadbou  medzí,  remízok  v  po¾nohos
podárskej krajine.

Uvedené  opatrenia  sa  prednostne  lokalizujú
do polôh s hor�ie priepustným podlo�ím.

Diverzifikovaná  krajinná  pokrývka  s  mozaikou
po¾nohospodárskej a lesnej pôdy je vo v�eobecnosti
menej  náchylná  na  vytváranie  povodòového
odtoku. Vytváraním bariér v podobe zasakovacích
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prvkov  sa  skracuje priemerná då�ka dráhy  èastice
odtekajúcej  vody,  eliminovaním  de�truktívneho
pôsobenia  vody  na  povrch  sa  chráni  pôda  pred
eróziou a podporuje sa jej zasakovanie do podlo�ia.
Tým  sa  zni�uje  objem  vody  v  závereènom  profile
toku a teda aj ve¾kos� prípadnej povodne.

Úèinnos� a náklady
Zadr�anie, hromadenie, infiltrácia a spoma¾ovanie
odtoku  zrá�kovej  vody  v  krajine  vïaka  diver
zifikácii  jej  �truktúry  patrí  medzi  úèinnej�ie
opatrenia z h¾adiska tlmenia dopadov intenzívnych
zrá�ok.  Významným  faktorom,  ktorý  je  potrebné
zoh¾adni�, sú hydropedologické a hydrogeologické
vlastnosti  podlo�ia,  ktoré  sú  dané  a  nemo�no  ich
významne ovplyvni�. Napríklad odtok z trávnatého
svahu  so  sklonom  15o  na  slabo  priepustnom  fly�i
bude pri  rovnakej zrá�ke zásadne vy��í ako odtok
z  takého  istého  svahu  na  dobre  priepustných
vápencoch alebo glacifluviálnych sedimentoch.

Ako miera vsakovania vody do pôdy slú�i koeficient
infiltrácie.  Jeho  analytické  vyjadrenie  pomocou
rovníc na vyjadrenie pohybu vody v nenasýtenom
pôdnom prostredí  je pomerne zlo�ité, preto sa na
vyjadrenie èasového priebehu infiltrácie pou�ívajú
empirické  vz�ahy  (Valtýni  1986).  �ály  (1988)
uvádza hodnoty vsakovacích koeficientov v rozpätí
1�5 mm za hodinu pre ílovité pôdy, pre ílové hliny
10�50  mm.h1,  pre  hliny  50�100  mm.h1,  pre
piesèité hliny 100�150 mm.h1 a pre piesky viac ako
200 mm.h1.

Náklady na toto opatrenie sú spojené s terénnymi
prácami (úprava terénu pred výsadbou), samotnou
výsadbou  a  povýsadbovou  starostlivos�ou.  Vzh¾a
dom k efektu sa jedná o nízkonákladové opatrenia.
Priemerné náklady na zalesnenie 1 ha sa pohybujú
okolo 1 500 EUR.

Neklimatické pozitíva a negatíva
Opatrenie  prispieva  zároveò  aj  k  celkovému
zvý�eniu  ekologickej  stability  územia,  podpore
biodiverzity  a  zlep�eniu  estetických  vlastností
krajiny. Vzh¾adom k tomu, �e ka�dá minca má dve
strany,  je  pre  objektivitu  potrebné  upozorni�,  �e
v  svahovitom  teréne,  kde  sa  nachádzajú  v  pôde
oglejené,  alebo  iné  horizonty  prejavujúce  sa  ako
�mykové  roviny,  po  ktorých  dochádza  k  pohybu
pôdy  dole  svahom,  nie  je  vhodné  vysádza�
zasakovacie pásy, nako¾ko prevedenie povrchového
odtoku zrá�kovej vody na podpovrchový, práve po
�mykových rovinách mô�e  iniciova� a zintenzívni�
pohyb zosúvajúcej sa pôdy. Bariéry implementácie
opatrenia  súvisia  s  vlastníckymi  záujmami
v  povodí,  diverzifikáciou  záujmov  majite¾ov
pozemkov,  odli�nými  názormi  na  vyu�ívanie
povodia, administratívnou nároènos�ou a záberom
po¾nohospodárskej pôdy.

 [95]

Predmetné  opatrenie  zahàòa  ochranu  vodných
tokov  a  ich  uvedenie  (resp.  uvedenie  ich  úsekov)
do  pôvodného  stavu,  alebo  do  stavu  blízkeho
pôvodnému a to z h¾adiska pôdorysu, pozdå�neho
sklonu, charakteru brehovej línie a pod. Zaoberá sa
tie� úplnou, alebo èiastoènou plo�nou a  funkènou
obnovou degradovaných mokradí v ich pôvodných
stanovi�tiach.  Pod¾a  STN  75  210  je  revitalizácia
vodného  toku  obnovenie  ekologickej  funkcie
vodného toku a kvality vody pri súèasnom dodr�aní
jeho  ostatných  funkcií.  Pri  revitalizácii  vodného
toku  ide  o  súbor  technických  a  biologických
opatrení,  ktorými  vytvárame  podmienky  pre
obnovenie prírodného  stavu ekosystému vodného
toku  a  jeho  okolia,  t.  j.  stavu  blízkemu  tomu,  v
ktorom  sa  tok  nachádzal  pred  antropickými
zásahmi.

V  rámci  revitalizácie  vodných  tokov  je  dôle�ité
vychádza�  zo  základných  princípov  ekologickej
revitalizácie akvatických systémov:

● zachovanie  a  ochrana  akvatických  systé
mov

● obnova ekologickej integrity

● obnova prirodzenej �truktúry
● obnova prirodzených funkcií
● pri  návrhu  revitalizaèných  opatrení  pra
cova� v kontexte celého povodia/územia

● pochopenie potenciálu povodia
● urèenie príèin degradácie
● definovanie  jasných,  dosiahnute¾ných
a merate¾ných cie¾ov

● sústredenie sa na uskutoènite¾nos� cie¾ov
● vyu�itie referenèných stanoví��
● predvídanie budúcich zmien systému
● návrh  musí  spåòa�  po�iadavky  pre
vnútornú udr�ate¾nos�

● v odôvodnených prípadoch vyu�i� pasívnu
revitalizáciu,  t.  j.  eliminova�  zdroj  degra
dácie  systému  a  umo�ni�  mu  návrat  do
stavu ekologickej stability

● obnova  autochtónnych  a  vyhýbanie  sa
alochtónnym druhom vegetácie

● vyu�itie  prírode  blízkych  revitalizaèných
úprav a biotechnických prvkov

● monitorovanie  a  adaptívny  mana�ment
revitalizaèných úprav
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dov�etkým v tých lokalitách, v ktorých sa realizovali
tzv. tvrdé úpravy tokov, najmä ich napriamovanie.
Opatrenie  tie�  zahàòa  obnovovanie  prvkov
prirodzeného  zadr�iavania  povrchových  vôd
v  pririeènej  krajine  (meandre,  màtve  ramená,
mokrade, jazerá).

Úèinnos�
Prirodzene  teèúci a k¾ukatiaci sa  tok s prirodzene
vyvinutou  pririeènou  krajinou,  so  systémom boè
ných  ramien,  predstavuje  jeden  z  optimálnych
prostriedkov na spomalenie odtoku vody a zvý�enie
retencie  podzemných  vôd prestupom vody  z  toku
do rieènych sedimentov. Vodný tok a rieèna krajina
v prirodzenom stave doká�e zachyti� väè�ie mno�
stvo vody ako upravený tok a umelo upravená, resp.
nevhodne riadená pririeèna krajina.

Neklimatické pozitíva a negatíva
Medzi  bariéry  zavedenia  tohto  opatrenia  patrí  aj
odli�né vnímanie funkcie tokov a stratégie ochrany
pred povodòami èas�ou technokraticky orientova
ných  hydrológov  a  vodohospodárov,  pozemkové
nezrovnalosti, administratívna nároènos�, nie v�dy
presvedèivé výsledky s aplikáciou. Toky a pririeèna
krajina sú dynamickým, v rámci povodia vzájomne
prepojeným systémom, preto renaturaèné opatre
nia musia by� zva�ované a vykonávané ve¾mi citlivo
s  oh¾adom  na  fungovanie  a  charakter  procesov
v  �ir�om  rieènom  úseku/èasti  povodia.  Mokrade
zadr�iavaním  vôd  zvy�ujú  nielen  retenènú
schopnos�  povodia,  ale  aj  vytvárajú  lep�ie  pod
mienky pre biodiverzitu a v koneènom dôsledku aj
ekologickú stabilitu povodia. Potenciálnym príno
som je mo�nos� zapojenia miestneho obyvate¾stva
do renaturaèných prác. V neposlednej rade má vý
znam aj zvý�enie vizuálnej atraktivity povodia.

Náklady
Pre  porovnanie  cenovej  výhodnosti  prirodzenej
a  upravenej  rieènej  nivy  ponúkame  ako  príklad
výsledky  spracované  na  úseku  rieky  Lu�nica
v Èeskej republike:

Zdroj:  [Pithart  D.  et  al.,  2010.  Revitalizace  jako  investice
[online].  November  2010  [cit.  20120122].  Dostupné  na
internete: <www.goo.gl/mVGlB5>]

Uvedený projekt poèítal pri nákladoch na revitali
záciu 1 m2 nivy 400 KÈ s návratnos�ou 13 rokov. Aj
keï pou�itá metodika,  vstupné  dáta  a  pod. mô�u
by�  diskutované,  celkový  výsledok  poukazuje  na
jednoznaènú  celospoloèenskú  výhodnos�  rena
turaèných projektov.

 [81], [96]

Tlmenie povodòovej
vlny 163 000 59 000

Útoèi�te
biodiverzity 262 000 84 000

Samoèistenie 24 000 0

�portový rybolov 650 450

Ukladanie uhlíku 3 500 0

Produkcia krmovín 1 350 0

Produkcia dreva 375 0

Produkcia p�enice 0 13 525

SPOLU 454 550 156 475

Percento poklesu 100 34

Lesné  komplexy  zni�ujú  extrémy  v  rámci
zrá�kových  udalostí  �  zni�ujú  ve¾kos�  odtoku
ve¾kých vôd a zvy�ujú ve¾kos� odtoku malých vôd.
Z  h¾adiska  ochrany  zastavaného  územia  a  ¾udí
pred záplavami je významné práve pôsobenie lesov
na  odtok  zrá�kových  vôd,  hlavne  zni�ovanie
povrchového  odtoku  a  jeho  transformácia  na
podzemný odtok.

Priaznivé  podmienky  na  zni�ovanie  povrchového
odtoku  a�  na  minimum  je  dané  zadr�iavaním
zrá�ok v korunách lesného porastu a zmen�ovaním
ich  mno�stva  zmáèaním  a  spomalením  dopadu
vody na pôdu.

Dôle�itým  faktorom  je  aj  drsnos�  povrchu  lesnej
pôdy, jej priepustnos� a schopnos� zadr�ania vody,

nehlboké  a  krátke  premàzanie  lesnej  pôdy,
spomalené  topenie  snehu a  tie� miestne pomery,
ktoré  sú  charakterizované  vlastnos�ami  lesného
porastu,  pôdy  a  nadlo�ného  humusu  èi  reliéfom
terénu.

Tieto funkcie plnia najoptimálnej�ie lesy s prírode
blízkou  �truktúrou,  teda  lesy  s  rôznou druhovou,
vekovou  a  priestorovou  �truktúrou  zodpove
dajúcou ekologickým podmienkam danej lokality.
Retenèná  kapacita  krajiny  (jej  vplyv  na  zadr
�iavanie  zrá�kovej  vody)  sa  zni�uje  najmä
s  klesajúcou  lesnatos�ou.  Spoèiatku  pomal�ie,
do hodnoty 50�60 %  lesnatosti, následne je pokles
s lesnatos�ou ove¾a výraznej�í.
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Foto: Lesoochranárske zoskupenie Vlk

Protipovodòové preventívne opatrenia majú v po
vodí  smerova� k obmedzeniu vzniku povrchového
odtoku  a  neskôr  sústredenému  odtoku.  Hlavným
faktorom modifikovania odtoku z lesných porastov
pri vysokých úhrnoch zrá�ok  je  retenèná kapacita
a  infiltraèná  kapacita  lesných  pôd  (pretváranie
odtoku  povrchového  na  podzemný).  Vïaka
vlastnostiam  lesnej  pôdy  umo�òuje  les  infiltráciu
(vsakovanie)  vody  do  pôdy  a  zni�uje  povrchový
odtok,  a  teda  aj  riziko  erózie. Proces  infiltrácie  je
ovplyvnený  jednak  intenzitou  a  èasovým  trvaním
zrá�ok a  jednak charakterom pôdneho prostredia.
Les  zni�uje  odtok  z  intenzívnej  zrá�ky  najmä
na nepriepustných pôdach. Èím je pôda a podlo�ie
menej  priepustné,  tým  je  rozdiel  v  odtoku medzi
lesným  a  po¾nohospodárskym  územím  väè�í.
Najvýraznej�ie je ovplyvnený maximálny odtok vo
fly�ových  oblastiach,  kde  sa  aj  malý  pokles
v  lesnatosti  odrazí  vo  výraznom  zvý�ení  maxi
málnych mno�stiev odtoku zrá�kovej vody z územia
a ich rozkolísanosti.

Z h¾adiska zni�ovania odtoku vôd pri intenzívnych
zrá�kach  je  vhodné  tie�  zabezpeèi�,  aby  les
obsahoval  aj  staré  a  màtve  stromy.  Staré  stromy
zachytávajú podstatne viac vody ako mladé stromy
a  po  ich  vyhnitých  koreòoch  vteká  voda
do  podzemných  nádr�í  lep�ie  ako  po  tenkých
korienkoch. Màtve stromy zase zadr�iavajú vodu aj
vo  svojich  telách. Náklady na ponechanie drevnej
hmoty  v  porastoch  sú  nulové,  ale  èiastoène
dochádza k ekonomickým stratám nezu�itkovaním
drevnej hmoty,  a  tie� ponechaním drevnej hmoty
v  porastoch  dochádza  k  zvý�eniu  potenciálneho
nebezpeèenstva  po�iarov  v  období  sucha.
Najvýznamnej�ím  pozitívom  opatrenia,  okrem
zvý�enia  retenènej  schopnosti,  je  zachovanie
biologickej  diverzity  lesov.  Odumreté  stojace
a  le�iace  kmene  v  rôznom  �tádiu  rozkladu  sú
domovom a potravou mno�stva organizmov zabez
peèujúcich kolobeh prvkov a procesov v prírode.

Významným  faktorom  vzniku  a  zosilòovania
povrchového  odtoku  je  hospodárska  èinnos�,
najmä:

● obna�ovanie  lesnej  pôdy  odstránením
nadlo�ného humusu,

● zhutnenie  pôdneho  povrchu  alebo  jeho
rozru�enie  ryhami,  zvyèajne  pri  �a�be
a  doprave  dreva,  technologické  postupy
pou�ívané pri týchto èinnostiach,

● transportné  línie  lesného  hospodárstva,
ktoré sú nesprávne vytýèené, neudr�iavané
alebo zalo�ené v príli� hustej sieti (viac ako
25�30 m na ha lesa).

V�etky  tieto  zásahy  podporujú  koncentráciu
a  urých¾ujú  povrchový  odtok  zrá�kových  vôd
na úkor jeho pretvárania na podzemný odtok.

Cie¾om je trvalo zdravý, stabilný dobre produkujúci
les  s  vysokou  schopnos�ou  plnenia  komplexu
funkcií.  Týmito  vlastnos�ami  sa  vyznaèuje
prirodzený  les,  ale  aj  systematicky  pestovno
�a�obnými  opatreniami  udr�ovaný  les  v  po�a
dovanej �truktúre. V podstate to má by� nerovno
veký  les  tvorený  stanovi��u  zodpovedajúcimi
drevinami,  to  znamená  zmie�aný.  Spravidla  sa
vyznaèuje  nepravidelnou  stupòovitou,  prípadne
viacvrstvovou výstavbou.

Úèinnos�
Celkovú retenènú kapacitu lesných porastov mô�e
me  odhadova�  v  rozsahu  45  a�  70  mm. Táto
hodnota  platí  pre  stav  stopercentnej  lesnatosti
v krajine a pre zakmenenie 1,0 (resp. zápoj 100 %).
Súvislé  zrá�ky  do  100  mm  sa  u�  prejavia
na  zvý�enom  odtoku  vody  z  lesa,  ale  z  poh¾adu
vodohospodárskej  úèinnosti  sú  e�te  prijate¾né.
Za  kritickú  hodnotu  pre  úèinné  tlmenie  povodní
lesom (t. j. hraniènú hodnotu akéhoko¾vek úèinku
celého  lesného  ekosystému  na  odtok  zrá�kovej
vody) je mo�né pova�ova� hranicu 150 a� 200 mm
súvislých zrá�ok. Pri tomto úhrne je u� lesná pôda
v�dy  úplne  nasýtená  vodou,  vrátane  zaplnenia
priehlbín  v  pôdnom  povrchu  aj  v  horninovom
podlo�í.  Pri  vy��ích  hodnotách  prestáva  les,  ako
komplex  lesného  porastu,  pôdy  a  podlo�ia,
akoko¾vek ovplyvòova� odtok vody.

Priepustnos�  pre  vodu  je  dôle�itou  vlastnos�ou,
ktorá sa pri rovnakej pôde mení pod¾a jej vlhkosti.
Èím je pôda vlh�ia, tým je men�ia jej priepustnos�
pre vodu. Práve vzh¾adom na rôzny vlhkostný stav
pôd  vykazujú  experimentálne merané  hodnoty  aj
na tom istom stanovi�ti znaèný rozptyl hodnôt. Ako
príklad  mô�eme  uvies�  výsledky  meraní  Kantora
z obdobia 1977�1981, kde sa hodnoty vertikálneho
priesaku vody v håbke 70 cm pohybovali od 22,9 %
a� do 51,6 % zrá�ok z vo¾nej plochy pre smrekový
porast  a  od  39,9  %  (v  extrémne  suchom  roku)
do 65 % zrá�ok z vo¾nej plochy pre bukový porast.
Uvedené  výsledky  zároveò  dokumentujú  rozdiely
v  kvantite  priesakových  vôd  vplyvom  rôzneho
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väè�ie  rozdiely  je  mo�né  vidie�  z  celoroèných
priemerných údajov na experimentálnych plochách
v Orlických horách. V smrekovom poraste presiaklo
pôdou a v podzemnej forme odtieklo 59,6 % zrá�ok
z vo¾nej plochy. V bukovom poraste to bolo a� 70,1
% zrá�ok. Pri  buku  tak do�lo k  zvý�eniu priesaku
a podpovrchového odtoku o 10,5 % v porovnaní so
smrekovým  porastom.  V  absolútnych  hodnotách
bolo v sledovanom období z ka�dého ha dospelého
bukového porastu v Orlických horách k dispozícii

roène  o  1  350  m3 vody  viac  ne�  z  porastov
smrekových.
Najmenej  je  odtok  ovplyvnený  zmenou  lesnatosti
v  povodiach  na  karbonátových  podlo�iach,  kde
rozhodujúcu  úlohu  zohráva  horninové  prostredie
a transformácia zrá�ok do podzemných vôd. Tam je
úèinok  zmeny  lesnatosti  na  odtok  pribli�ne  polo
vièný ako vo fly�i.

 [97], [98], [99],
[100], [95]

Správne  projektované  a  realizované  lesné  cesty
majú  ma�  úèinnú  protipovodòovú  ochranu.
Zrá�ková voda, ktorá sa na urèitom úseku lesných
ciest  koncentruje  do  povrchového  odtoku má  by�
odvedená  do  lesných  porastov.  Tu  sa  èas�
povrchového  odtoku  transformuje  na  podpovr
chový a èas� vyu�ije lesný porast, najmä stromy, na
svoj rast, prièom sa znaèné mno�stvo vody odparí
do  ovzdu�ia.  V  rámci  budovania  lesných  ciest  je
mo�né pou�i� odrá�ky rôznej kon�trukcie a rôzneho
materiálu  z  betónu,  kovu,  alebo  dreva.  Nespráv
nym,  v  posledných  rokoch  laikmi  propagovaným,
rie�ením  je  rekultivácia  lesných  ciest  rozru�ením
ich  povrchu.  Stála  starostlivos�  o  lesné  cesty,
ktorých  integrálnou  súèas�ou  sú  aj  úèinné  pro
tipovodòové opatrenia je lep�ie rie�enie.

Úèinnos� a náklady
Úèinnos�  týchto  opatrení  je  pomerne  vysoká  vo
vz�ahu k úèelu, pre ktorý sa realizujú a je osvedèená
dlhoroènou  praxou.  Pochopite¾ne  ich  úèinnos�  je
podmienená pravidelnou údr�bou odrá�ok, najmä
po  ve¾kých  da�ïoch,  ktoré  mô�u  spôsobi�  ich
zaná�anie a tým zní�enie úèinnosti a� na nulu.

Náklady  na  výstavbu  a  údr�bu  lesných  ciest
s  úèinnou  protipovodòovou  ochranou  sú  o  nieèo

vy��ie,  oproti  nerealizácii  tohto  opatrenia.  Av�ak
náklady  na  �kody  plynúce  z  nerealizácie  tohto
opatrenia,  hlavne  v  dlhodobom  kontexte,  sú
spravidla mnohonásobne vy��ie.

Kovové odrá�ky  sú  trvanlivé, patria v�ak k nákla
dným  s  cenou  185  EUR  za  kus.  V  súèasnosti  sa
z  ekonomických  dôvodov  pou�ívajú  preva�ne
drevené odrá�ky, ktorých zhotovenie a osadenie je
dohodové  s  dodávate¾mi  lesníckych  prác  v  cene
max. 33 EUR za kus. �ivotnos� drevených odrá�ok
je v�ak krat�ia.

Neklimatické pozitíva a negatíva
Budovanie a udr�iavanie siete lesných ciest s úèin
nou  protipovodòovou  ochranou  prispieva  nielen
úèinnému  obhospodarovaniu  na�ich  lesov,  k  zvý
�eniu dostupnosti na�ich lesov a ich funkcií �iroké
mu okruhu náv�tevníkov, ale zohráva aj podstatnú
úlohu pri prevencii pred po�iarmi, èo vyplýva pria
mo  zo  zákona.  Na  povrch  lesného  porastu
odvádzaná  da�ïová  voda  prispeje  k  lep�iemu
zásobovaniu  lesa  vodou,  nako¾ko  rastúci  deficit
zrá�ok  sa  na  Slovensku  sa  dlhodobo  prejavuje
najmä v ni��ích vegetaèných stupòoch.

 [95]

Pre zmiernenie dopadov èastej�ie sa vyskytujúcich
intenzívnych zrá�ok na dopravnú infra�truktúru ju
potrebujeme  budova�  tak,  aby  nebola  rýchle
zaplavená a následne tak nebola s�a�ená mobilita v
rámci  nej.  Je  potrebné  zabezpeèi�  vybavenie
dopravnej infra�truktúry takou technológiou, ktorá
jej  umo�ní  v  èo  najkrat�om  èase  návrat  k
prejazdnosti.  Dopravná  infra�truktúra  má  by�

budovaná tak, aby zabezpeèila dobrý odtok zrá�ok.
Za  týmto  úèelom  je  potrebné  rozvíja�  systém
drená�í,  rigolov  a  podobne.  Negatívne  dopady
intenzívnych  zrá�ok  v  rámci  dopravnej  infra
�truktúry  mô�eme  zmierni�  predov�etkým
prostredníctvom  vybudovania  kanalizaèného  a
odvodòovacieho systému pri dopravných stavbách.
Dôle�itou  aktivitou  je  ich  údr�ba  a  kontrola,
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preto�e  neèistenie  a  neudr�iavanie  mô�u  vies�  k
zhor�eniu  ich  funkènosti.  Z  h¾adiska  adaptácie
dopravnej infra�truktúry je potrebné investova� do
údr�by  pozemných  komunikácií  (alebo  ich
vybudova�)  takým  spôsobom,  aby  bol  v  prípade
intenzívnej  zrá�ky  umo�nený  dostatoèný  odtok
prívalových  zrá�ok.  Za  týmto  úèelom  je  potrebné
okrem  iného  nahrádza�  nepriepustné  plochy
priepustnými v�ade, kde  to bude mo�né a zlep�i�,
alebo  vybudova�  nový  kanalizaèný  systém,  ktorý
bude  musie�  odvádza�  zrá�kovú  vodu  vo  väè�om
objeme.

Úèinnos� a náklady
Betónové  povrchy  vozoviek  majú  lep�ie
odvodòovacie  charakteristiky  (100�730  litrov  za
minútu na m2) oproti asfaltovým.

Èistenie 1 km ciest stojí cca 55 EUR a viac (vrátane
DPH).  Náklady  závisia  od  viacerých  faktorov,
napríklad èi sa èistí celá �írka jedného pruhu o �írke
napr.  3  metre,  alebo  je  �írka  iná.  Niektoré
spoloènosti  uvádzajú  cenník  v  jednotke  1  meter
�tvorcový  s  cenou  od  0,028  EUR  za  m2,  pri
3  metrovej  ceste  by  potom  1  km  stál  84  EUR.
Kosenie trávy stojí zvyèajne cca 0,09 EUR za 1 m2.

  [101], [102]

K  rizikám  a  negatívnym  vplyvom  zvy�ovania
èastosti  intenzívnych  zrá�ok  patrí  aj  vznik
svahových  deformácií,  zosuvov  pôdy.  Vplyvom
rastu  èastosti  a  intenzity  intenzívnych  zrá�ok  sa
zvy�uje  pravdepodobnos�  výskytu  svahových
deformácií,  ktoré  mô�u  ma� v  zastavanom,
obývanom  území  vá�ne  negatívne  následky  �
po�kodenie  majetkov,  komunikácií,  ohrozenie
zdravia a �ivotov ¾udí. Zosuvy  tie� mô�u po�kodi�
po¾nohospodársku  pôdu,  lesy  a  zmeni�  hydro
logické pomery postihnutej oblasti.

Svahová  deformácia  je  výsledná  morfologická
forma  svahového  pohybu  vyvolaného  pôsobením
gravitácie, pri ktorom sa vytvorilo teleso odli�ujúce
sa  od  okolitého  horninového  prostredia  zmenou
vonkaj�ieho  tvaru,  polohy,  alebo  objemu,  resp.
vnútornej  �truktúry.  Vzh¾adom  na  vplyv
klimatickej  zmeny  je  potrebné  do  budúcnosti
kalkulova� s výskytom svahových deformácií nielen
v  geologicky  a  morfologicky  exponovanom
prostredí,  ale  aj  v prostredí menej  exponovanom,
kvôli  pôsobeniu  intenzívneho  a  èastého
podmáèania.  Svahové  deformácie  zaberajú  v  SR
pribli�ne 5,25 % z rozlohy územia, èím predstavujú
jeden  z  významných  faktorov  efektívneho
vyu�ívania územia. Na Slovensku bolo do zaèiatku
roku 2010 zaznamenaných 19 104 zosuvov a 2 000
iných  svahových  deformácií.  Dovedna  ohrozujú
5,25 % územia  krajiny,  98,8  km dia¾nic  a  ciest  I.
triedy, 571 km ciest II. a III. triedy, 62 km �elezníc,
11 km nadzemných vedení, 3,5 km ropovodov, 101
km  plynovodov,  291  km  vodovodov  a  takmer
30 000  pozemných  stavieb.  V  poslednom období
spôsobujú  vznik  svahových  deformácií  predo
v�etkým  klimatické  faktory  (intenzívne  zrá�ky)
a nevhodné antropogénne zásahy. V  ich dôsledku
dochádza  v  SR  ka�dý  rok  k  aktivizácií  nových
zosuvov  pôdy,  neraz  s  vá�nymi  následkami.  K
osobitne ve¾kej aktivizácii zosuvov pôdy v SR do�lo

v roku 2010 v dôsledku ve¾kých zrá�kových úhrnov,
kedy  sme  zaregistrovali  577  nových  zosuvov,
lokalizovaných  preva�ne  v  oblastiach  východného
Slovenska.  Ministerstvo  �ivotného  prostredia  SR
v súèasnosti eviduje 106 havarijných zosuvov, ktoré
ohrozujú majetky a �ivoty ¾udí.

Dôle�itos�  správneho  plánovania  a  rozhodovania
zvýrazòuje skutoènos�, �e aj keï klimatické faktory
prispeli  v  posledných  dekádach  k  zvý�enej
frekvencii  výskytu  zosuvov,  a�  90  %  v�etkých
zosuvov  v  obývaných  územiach  za  posledných  30
rokov  bolo  úplne,  alebo  èiastoène  vyvolaných
zásahom  èloveka  do  stabilitného  re�imu  starých
zosuvov.  Zosuvné  riziko  narastá  v  niektorých
lokalitách  aj  z  dôvodu  èastej�ieho  smerovania
stavebnej  èinnosti  z  rovinných  a  mierne
uklonených  území  do  svahovitých  oblastí.  Súvisí
s  relatívnym  nedostatkom  vhodných  stavebných
pozemkov v rovinných územiach, alebo s cieleným
umiestnením  stavieb  na  takéto  svahy  v  dôsledku
atraktivity prostredia pre investora. Na Slovensku
sú  zosuvy  pomerne  èasté  vo  fly�ových
a  vulkanických  oblastiach.  Zosuvy  tie�  èasto
postihujú  oblasti  nespevnených,  alebo  nedo
statoène  spevnených  usadených  hornín,  kde  sa
èasto  striedajú  vrstvy  s  odli�ným  fyzikálnome
chanickými vlastnos�ami.

Optimálnym  preventívnym  opatrením  je
nepovo¾ova�  výstavbu  budov,  objektov  v  nesta
bilných  územiach  a  potenciálne  nestabilných
územiach.  Pokia¾  takéto  opatrenie  pre  �pecifické
charakteristiky územia nie je mo�né v plnej miere
dodr�a�, je potrebné pokia¾ mo�no nepovoli� novú
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potenciálne  nestabilných  územiach  je  potrebné
realizova�  podrobný  in�inierskogeologický  pries
kum  v  �tádiu  investorskej  plánovacej  prípravy
stavby  a  následne  na  základe  jeho  podkladov
realizova�  potrebné  preventívne  opatrenia  a
�pecifikova� technické podmienky výstavby.

V  prípade  u�  jestvujúcich  stavieb  v  nestabilnom
území a potenciálne nestabilnom území je potrebné
vykona�  okrem  podrobného  in�inierskogeo
logického  výskumu  (ak  nie  je  k  dispozícii)  aj
statické posúdenie základových kon�trukcií stavieb
a na  jeho  základe ustanovi�  technické podmienky
úprav  stavby,  resp.  nadstavby.  Okrem  iných
nástrojov je vhodné vyu�i� Zákon è. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ktorý
ustanovuje v územných plánoch obcí  a územných
plánov zón zásady a regulatívy funkèného vyu�itia
územia, prostredníctvom ktorých je mo�né stanovi�
ich  pre  úèely  preventívnej  ochrany  územia  a
obyvate¾ov pred svahovými deformáciami. Miestna
verejná správa, súkromní investori a obèania mô�u
pri  plánovaní  a  rozhodovaní  o  budúcom  umiest
není  stavieb, alebo ochrane  jestvujúcich, vyu�i� aj
odborné  informaèné  a  mapové  podklady  vypra
cované  �tátnym  geologickým  ústavom  Dionýza
�túra (napríklad Atlas máp stability svahov SR M
1:50 000 � mapu náchylnosti územia na  svahové
deformácie).

V  prípadoch,  kedy  si  podmienky  v  lokalite,
napríklad  z  dôvodu  zosuvu,  èi  potenciálneho
zosuvu a nemo�nosti  vyhnú�  sa  lokalite,  vy�adujú
zásah, máme  k  dispozícii  �irokú  �kálu  sanaèných
opatrení.  Stabilizácia  svahu  prostredníctvom
rôznych  technických  opatrení  a  opatrení  vyu�í
vajúcich  vegetáciu  zahàòa  komplex  na  seba
nadväzujúcich  zabezpeèovacích  prvkov.  Metódy
zais�ujúce stabilitu svahov poznáme:

6.4.14.3.1 Úprava tvaru svahu
Zmen�ením váhy hornín v odluènej oblasti,  alebo
zväè�ením  váhy  v  akumulaènej  oblasti  existu
júceho,  alebo  oèakávaného  zosuvu  sa  stabilita
svahu zväè�í. Pozitívom predmetného opatrenia je
mo�nos�  jeho  bezprostrednej  realizácie,  bez
potreby  èasovo  nároèných  prieskumných  prác.
Úprava  svahu  sa  spravidla  navrhuje  súèasne  s
podpovrchovým  odvodnením  svahu,  preto�e
odvodnením  sa  zmen�í  objem  zemných  prác
potrebných na stabilizáciu svahu a niekedy odpadá
nutnos�  vykona�  ïal�ie  zemné  práce.  Metódy
zalo�ené na úprave tvaru svahu sa realizujú ako:

● pri�a�ovacie násypy, lavice
● od¾ahèenie svahu

● kamenné pätky
● zmiernenie sklonu svahu
● odstránenie zosunutých hmôt (do 20 000
m3)

6.4.14.3.2 Odvodnenie územia, ktoré
potrebujeme chráni� pred zosuvom pôdy
Predmetné  opatrenie  slú�i  na  zní�enie  mno�stva
povrchových  aj  podzemných  vôd  prichádzajúcich
do  ohrozeného  územia  vo  ve¾kom  objeme  poèas
intenzívnych zrá�ok. Poznáme dva hlavné spôsoby
odvodòovania � povrchové a podpovrchové.
Zabezpeèenie  proti  ne�iadúcemu  pôsobeniu
povrchových  vôd  sa  realizuje  prostredníctvom
zberných  priekop  (obvodových  atï.),  rigolov,  ich
údr�be  a  zaústení  mimo  ohrozeného  územia.  Pri
zberných  priekopách  je  dôle�itým  faktorom
zabezpeèenie vhodného spádu a v prípade výskytu
priepustných  pôd  aj  vydlá�denie,  aby  zachytená
voda nevsakovala do ni��ích vrstiev svahu.
Zabezpeèenie  proti  ne�iadúcemu  pôsobeniu
podzemných vôd sa realizuje nasledovnými metó
dami:

● Kamenné  trativody,  ktoré  sa  budujú  z
lomového  kameòa,  vetvovito,  alebo
klembovito  rozlo�eného  na  svahu  v  �írke
0,6�1 m, do håbky 1�2 m a v rozostupoch
5�10  m,  s  dnom  v  jednotnom,  alebo
odstupòovanom  spáde.  Na  povrchu  sú
vydlá�dené  kamennou,  alebo  betónovou
dla�bou  a  pri  päte  výkopového  svahu  sa
opierajú o opevnenie.

● Odvodòovacie  �tôlne,  ktoré  sa  vyu�ívajú
pri hlbokých zárezoch silne podmáèaných
vodou,  kedy  nie  je  mo�né  dosiahnutie
efektívneho odvodnenia (Konc, 2010).

Ïal�ie metódy odvodnenia územia poznáme:
● �ikmé a horizontálne odvodòovacie vrty
● �trkové steny
● pieskové pilóty
● geodrény
● filtraèné geotextílie
● �achty a studne

Podpovrchové  odvodnenie  patrí  k  najúèinnej�ím
prostriedkom  na  zlep�enie  stability  svahu.
Nevýhodou predmetných metód je, �e ich mô�eme
navrhnú�  a�  po  skonèení  geologického  a
hydrogeologického prieskumu.

 6.4.14.3.3 Spevòovanie hornín
Sanaèné  metódy  prispievajú  k  stabilite  svahu
prostredníctvom  zvy�ovania  �mykovej  pevnosti  �
zvý�eniu pasívnych síl.
● Elektrochemická  metóda  �  odvodòovanie
elektroosmózou.  Voda  prúdi  k  drená�nemu
systému  úèinkom  elektrického  po¾a.  Ak  sa
vsadí  do  zeminy  anóda  a  katóda,  putujú
èastice  vody  vplyvom  jednosmerného  prúdu
od  anódy  ku  katóde,  kde  sa  èerpá  voda  zo
svahu.  Výhodou  tejto  metódy  je  trvanlivos�
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dosiahnutého spevnenia. Nevýhodou je zlo�itý
a  èasovo  nároèný  technologický  postup  a
nemo�nos� pou�itia u jemných pieskov.

● Termická  metóda  �  tepelné  spevòovanie
zemín.  Je  zalo�ená  na  pôsobení  vysokej
teploty  na  zeminu,  pri  ktorej  nastáva  výpar
vody  z  pórov  a  následné  vysu�ovanie  pôdy,
chemické  zmeny  vo  vnútri  èastíc  a  ich
natavenie a spojenie. Získame tak keramickú
hmotu  s  priaznivej�ími  vlastnos�ami.  Pri
spevòovaní  vypa¾ovaním  sa  vháòa  do  vrtu
zohriaty  vzduch,  alebo  palivo  spa¾ujeme  vo
vrte.  V  jeho  okolí  sa  vytvorí  valec  spevnenej
zeminy s priemerom cca 2�3 m.

● Injektovanie  cementovou maltou.  Z  trhlín  sa
vytláèa  voda  a  tie  sa  vyplnia  cementovou
maltou, ktorá po zatvrdnutí vytvára spevnené
polohy medzi jednotlivými blokmi hornín.

Zlep�ovanie vlastností  zemín mie�aním sa nazýva
stabilizácia. Je to ve¾mi roz�írená úprava najmä v
dopravnom  stavite¾stve.  Cie¾om  stabilizácie  je
zlep�i�  mechanické  parametre,  predov�etkým
pevnos�.  Stabilizova� mo�no  takmer  v�etky  druhy
zemín,  ktoré  sa  dajú  rozdrobi�,  premie�a�  so
spojivom  a  zhutni�.  Pod¾a  pou�itých  látok
rozoznávame stabilizáciu:
● mechanickú  �  inou  zeminou,  hydraulickými
spojivami,

● chemickú � vápnom, cementom, bitúmenmi,
polymérmi.

Zvolenú  metódu  mo�no  pova�ova�  za  dostatoène
efektívnu,  ak  sa  dosiahne  aspoò  10  %  zlep�enie
sledovaných  parametrov.  Vo¾ba  technologického
postupu  je  individuálna  a  závisí  od  druhu  zlep
�ovanej zeminy (Turèek, 2004).

Stabilizaèné  rebrá  sú  ryhy  vyhåbené  do  svahu  o
�írke  1�2  m,  vyplnené  materiálom  s  vysokým
uhlom  vnútorného  trenia  (zväè�a  drveným
kameòom, alebo �trkopieskom, �trkom), vzdialené
od seba na 4 a� 8 m. K¾úèovým predpokladom pre
úèinnos�  stabilizaèných  rebier  je  ich  zasahovanie
pod �mykovú plochu. Pôsobia aj ako drén, preto sú
vybavené  aj  filtrom  proti  mo�nosti  sufózie.  V
pozdå�nom smere sú odvodnené trativodom.

Zárubne  a  oporné múry  zachytávajú  tlaky  hornín
tia�ou  kon�trukcie.  Pou�ívajú  sa  na  zvý�enie
stability  svahov  zemných  telies  (oporné  múry)
alebo  zárezov  (zárubné múry) hlavne dopravných
stavieb. Èasto sa pou�ívajú v kombinácii s kotvami,
ako  doplnok  k  iným  druhom  stabilizaèných

opatrení.  Oporný  múr  zväè�a  nemô�e  slú�i�  ako
jediný  stabilizaèný prvok  voèi  pohybu  zosuvu pre
malú  statickú  úèinnos�,  ale  ako  doplnok  na
zabránenie, aby na èele zosuvu nevznikla ka�ovitá
zemina  sa  na  zvý�enie  normálových  napätí  v
pasívnej èasti zosuvu.

Medzi nepriaznivé faktory, ktoré ovplyvòujú vo¾bu
takéhoto  opatrenia,  patrí  predov�etkým prácnos�,
relatívne drahé debnenie, náklady na zadová�enie
a dopravu betónu.

Kotvenie je vhodnou metódou stabilizácie zemín a
skalných hornín. Pri návrhu kotvenia sa vychádza
predov�etkým  zo  statickej  úèinnosti  a  namáhania
kotiev,  ich  trvanlivosti  a  vplyvu  èasu  pri  ich
osadzovaní.  Na  prená�anie  kotevnej  sily  sa
pou�ívajú  oce¾ové  kotvy,  kabely  z  patentovaných
drôtov  a  oce¾obetónové  kotvy.  Kotvené  pilótové
steny  sa  v  súèasnosti  stali  jednou  z  najpou�í
vanej�ích  sanaèných  metód.  Statická  úèinnos�
kotiev  je  daná  prírastkom  normálových  síl  na
�mykovej  ploche  a  tangenciálnou  zlo�kou  �ahu
kotvy.

Pou�ívajú  sa  ako  preventívne  opatrenie  pred
vytvorením  �mykových  plôch  (preto�e  významne
zväè�ujú trenie na mo�ných �mykových plochách),
alebo  pri  men�ích  zosuvoch.  Nie  sú  vhodné  pri
mäkkých  plastických  zeminách.  Túto  nevýhodu
mo�no  zmierni�  pomocou  zakotvenia  pilótovej
steny.  Sú  tie�  vhodné  pri  sanácii  zosuvov
prúdového  tvaru,  spravidla  v  kombinácii  s
odvodòovacími opatreniami.

Ïal�ie technické stabilizaèné opatrenia zahàòajú:
● �tetovnicové steny,
● kotvené steny,
● podmurovanie a podchycovanie previsov,
● rozru�ovanie �mykových plôch trhavinami,
● galérie,
● vystu�ené geotextílie a vlákna,
● vystu�ené zeminy,
● sendvièové kon�trukcie,
● mikropilóty a mikropilótové steny,
● geosiete.

Spoloèenstvá stromov zmieròujú riziko aktivizácie
plytkých zosuvov jednak mechanickým spevnením
vrchnej vrstvy svahu tým, �e ich korene prenikajú
vrstvami pôdy a zvy�ujú tak odolnos� voèi �myku.
Èiastoène  pomáha  preventívnej  úlohe  pred
zosuvmi  pôdy  aj  ich  schopnos�  vysu�ova�  zamo
krenú  pôdu.  Najvhodnej�ie  sú  druhy  stromov  s
najväè�ou  spotrebu  vody,  najväè�ím  výparom,
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jaseò,  topo¾.  Zároveò  je  potrebné  sna�i�  sa
preferova�  stanovi�tne  prirodzené  druhy  v  rámci
druhovo a vekovo zmie�aného porastu. Dôle�itá je
rovnomernos�  zakmenenia,  preto�e  medzery  v
ktorých  absentuje  vzájomné  prepletenie  koreòov,
sú  na  zosuvy  náchylnej�ie.  Preferujeme  hlboko
koreniace  dreviny,  stanovi��u  prirodzené,  vhodné
miestne dreviny.

V prípade niektorých stavieb nie je mo�né  vyhnú�
sa  násypom  a  zárezom.  V  takýchto  prípadoch
realizujeme  pre  zabezpeèenie  stability  územia
oporné  kon�trukcie,  ktoré  mô�u  by�  doplnené  o
výstu� (Turèek, 2004).

Gabiony  sú  drôtené  kontajnery  naplnené
ne�tiepivým  tvrdým  kamenivom,  alebo  inými
zrnitými látkami rovnakých vlastností. Sú schopné
prená�a�  ve¾mi  ve¾ké  deformácie  (napr.  po
aktivizovaní  zosuvu)  bez  významnej�ej  straty
únosnosti, majú ve¾ký odpor proti tlakom a �ahom.
Najèastej�ie  sa  v  rámci  ich  �irokého  pou�itia
uplatòujú  ako  gravitaèné  oporné  múry  (Turèek,
2004).  Pre  docielenie  dlh�ej  �ivotnosti  sa  pletivo
pokrýva  ochrannou  zinkovou  vrstvou  s  plastovou
vrstvou. K  výhodám  gabionov  patrí  ich  technická
variabilita,  krátka  doba  realizácie,  dobré
prispôsobenie  sa  nepravidelnému  povrchu,
vylúèenie  mokrých  procesov,  mo�nos�  zhoto
vovania  bez  oh¾adu  na  zimné  obdobie,  mo�nos�
vyu�ívania miestnych materiálov,  suchá montá� a
prirodzené zaèlenenie do krajiny. Výhodou je aj ich
dlhá  �ivotnos�  (70�100  rokov),  ktorá  závisí  od
kvality  pou�itého  pletiva  a  kameniva.  Pri  pou�ití
nekvalitných  materiálov  v�ak  mô�e  klesnú�
�ivotnos� gabinov na 13�16 rokov. Ich nevýhodou
sú relatívne vysoké realizaèné náklady.

Klincovanie  je doèasné,  alebo  trvalé  zabezpeèenie
stability  svahu,  resp.  zárezu  v  zeminách,  alebo
poloskalných  horninách.  Zhotovuje  sa
odkopávaním  líca  svahu  pod  podmienkou,  �e
hornina  sa  udr�í  potrebný  èas  v  obna�enej  stene.
Kon�trukcia  pozostáva  z  výstu�ných  �ahových
prvkov  (klincov),  povrchovej  úpravy  líca  svahu
proti  vypadávaniu  zeminy a drená�ného  systému.
Povrch  svahu  sa  zvykne  upravova�  obkladom
z betónových prefabrikátov, gabionov a pod.

Ïal�ou mo�nos�ou sú rôzne metódy vystu�ovania.
Vystu�ovanie  nám  umo�òuje  zní�i�  spotrebu
klasického  stavebného  materiálu  a  zú�i�  záber
po¾nohospodárskej a lesnej pôdy. Týmto spôsobom
sa  dá  navrhnú�  hospodárnej�í  projekt.  Pou�itie
geosyntetických prvkov zároveò umo�òuje predå�i�
èas výstavby aj poèas zimného obdobia. Poznáme:

● vystu�ené násypy
● vystu�ené oporné múry

● vystu�ené mostné opory
● vystu�ené mostné krídla
● vystu�ené strmé svahy
● vystu�ené podkladové vrstvy

Úèinnos� a náklady
Z  dôvodu  znaènej  rozmanitosti  jednotlivých  rizík
a  �pecifík  jednotlivých  lokalít  a  predov�etkým
preventívnych  a  sanaèných  metód  nie  je  mo�né
zov�eobecni�  informácie o úèinnosti opatrení voèi
svahovým  deformáciám.  Vo  v�eobecnosti  v�ak
mo�no kon�tatova�, �e odborne navrhnuté preven
tívne  a  sanaèné  metódy  voèi  svahovým
deformáciám, vykonaným na základe podrobného
geologického  prieskumu,  sú  úèinné  t.  j.  doká�u
spo¾ahlivo  zabezpeèi�  územie  pred  predmetným
rizikom.

Náklady  na  preventívne  a  sanaèné  metódy  voèi
svahovým deformáciám sú ve¾mi variabilné, závislé
od mnohých  faktorov. Takzvané mäkké opatrenia
miestnej verejnej správy, spoèívajúce v nepovolení
výstavby  v  zosuvnom  území,  alebo  v  stanovení
�pecifických  podmienok,  nemusí  stá�  �iadne
finanèné prostriedky. Odborne navrhnuté  a  reali
zované opatrenia prevencie  a  sanácie  svahov  voèi
svahovej  deformácii  v�ak  potenciálne  u�etria
omnoho  viac  finanèných  prostriedkov  ne�  ko¾ko
stoja.  Pre porovnanie,  celkové  vyèíslené  �kody na
majetku zo zosuvu pôdy v obci Ni�ná My�¾a v roku
2010  boli  cca  30  miliónov  EUR.  Zosuv  pôdy
pripravil  o  domov  takmer  dvesto  ¾udí,  45  domov
ostalo neobývaných. Samotné zosuvné územie má
2,5 km.

Na druhej strane odhadované náklady na podrobný
geologický  prieskum  a  sanaèné  opatrenia  v  loka
litách  SR  najviac  ohrozených  svahovými  defor
máciami sa pohybujú zväè�a v rozmedzí nieko¾kých
stoviek  tisíc  eur. Napríklad  stabilizácia  250  m
svahu  pod  Èerenovom  v  Liptovskej  �tiavnici,
vrátane nákladov na geologický prieskum, stála cca
300 000 EUR. Sanácia zosuvných území v Prievidzi
(mestské èasti Hradec, Ve¾ká Lehôtka), zahàòajúca
odvodòovacie  vrty,  stabilizaènodrená�ne  rebrá
a  úpravu  miestneho  toku  si  vy�iadala  800  000
EUR. Ako príklad vy��ích nákladov mô�eme uvies�
svahové  deformácie  v  stene  Rolfesovej  bane
v  centrálnej  èasti  Nitry.  Odhadované  náklady  na
stabilizáciu  ju�nej  a  západnej  steny  prevy�ujú  1
milión  EUR.  Tie  náklady  sú  stále  v  priemere
nieko¾ko  desiatok  násobne  ni��ie,  ne�  �kody
spôsobené  zosuvmi  pôdy,  napríklad  v  obci  Ni�ná
My�¾a.

  [103],  [104],
[105], [106], [107], [108], [109], [110]
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Na rozdiel od iných krajín, napríklad Rakúska, kde
sa  za  úèelom  minimalizácie  erózie    kontinuálne
hradia bystriny u� od 19. storoèia, na Slovensku to
bolo  v  posledných  vy�e  50  rokoch  podceòované
a  zanedbávané.  A�  dopady  klimatickej  zmeny
znovu  upriamili  pozornos�  aj  na  toto  opatrenie,
pomohli  obnovi�  povedomie  o  dôle�itos�  jeho
aplikácie  v  lesnom  prostredí.  Predmetným  opa
trením  prehradíme  koryto  investiène  nenároènou
prehrádzkou, vhodnou najmä pre malé a bystrinné
toky  a  pre  sanáciu  a  revitalizáciu  eróznych  rýh.
Hradenie  bystrín  spoèíva  v  prieènom  hradení
lesných  bystrín,  potokov  a  vodných  tokov
stupòami,  hrádzkami,  zásypom  a  ïal�ími
spôsobmi.

Prehrádzky  zni�ujú  riziko  erózie  tlmením  energie
prúdiacej vody a zachytávaním sedimentu. Cie¾om
hradenia bystrín, tzv. prehrádzok, je predov�etkým
zní�enie  eróznych  procesov  na  vodnom  toku,  za
medzenie  nadmerného  uná�ania  splavenín
z  povodia  a  zní�enie  dynamickej  sily  vody.  Kým
v  hornom  úseku  bystrín  je  tvarová  úprava  toku
obmedzená  a  vyu�íva  sa  najmä  úprava  sklonu,
v strednom a dolnom úseku toku je mo�né vhodne
vyu�i� aj tvarovú a smerovú úpravu toku.

Vzh¾adom  na  z  odborného  h¾adiska  nevhodnú
propagáciu  prehrádzok  ako  protipovodòového
opatrenia  zo  strany niektorých  laikov  je  potrebné
zdôrazni�,  �e  prehrádzky  sú  klasickým  proti
eróznym  opatrením,  spôsobom  zni�ovania  rizika
erózie  tlmením  energie  prúdiacej  vody
a zachytávaním sedimentu.

Úèinnos� a náklady
Opatrenie  je  ve¾mi  úèinné  v  zamedzení  erózie  a
transportu  splavenín  teèúcou  vodou  a  v  zní�ení

kinetickej energie vody v oblasti bystrinných tokov.
Hradenie bystrín tzv. prehrádzkami a ich údr�ba je
napriek  finanènej  nároènosti  jediným  úèinným
protieróznym  opatrením  na  bystrinných  tokoch.
Úèinnos� prehrádzok v�ak má viacero podmienok.
Okrem  potreby  zabezpeèenia  údr�by  by  mali  by�
postavané z pevných, odolných materiálov, pokia¾
mo�no z kameòa. Prehrádzky z dreva, prútia a lístia
majú  dlhodobo  nízku  protieróznu  úèinnos�.
�ivotnos� drevených prehrádzok je 5 a� 40 rokov,
ak  sa  pou�il  odkôrnený  vhodný  materiál,  ale  pri
kamenných objektoch je to 10 a� 100 rokov.

Na  základe  príkladov  realizácie  hradenia  bystrín
z  praxe  je  mo�né  uvies�  finanèné  náklady  na
hradenie bystrín z roku 2008 v obci Horný Hrièov.
Náklady na projekciu a prípravu boli  1 000 EUR,
náklady na  realizáciu 100 000 EUR a náklady na
údr�bu  500  EUR  roène.  Pod¾a  predpisu  è.
57/1992  Zb.  �  Vyhlá�ky  Ministerstva  lesného  a
vodného  hospodárstva  Slovenskej  republiky  o
podmienkach  poskytovania  a  pou�ívania  pro
striedkov  �tátneho  fondu  zve¾aïovania  lesa
Slovenskej  republiky  je  mo�né  získa�  úèelové
dotácie  na  realizáciu  programov  a  akcií  v  záujme
dlhodobého  rozvoja  lesného  fondu  a  na
zintenzívnenie  ekologizácie  lesného  hospodárstva
pod¾a § 4 ods. 1 písm. b) zákona aj na melioraèné
opatrenia  vyplývajúce  z  prírodných  pomerov  a
hradenie  bystrín.  Prostriedky  fondu  na  úhradu
prác celospoloèenského významu pod¾a § 4 ods. 1
písm.  c)  zákona  mo�no  poskytnú�  na  výstavbu,
opravy  a  údr�by  objektov  lesotechnických
meliorácií a hradenia bystrín.

 [95]

Porasty  drevín  na  brehoch  vodných  tokov  plnia
v  téme  zmieròovania  negatívnych  vplyvov
intenzívnych  zrá�ok  dôle�ité  funkcie  v  rámci
zvy�ovania infiltraènej kapacity pôdy, protieróznej
ochrany,  opatrení  voèi  zaná�aniu  atï.  Chránia
pôdu  na  brehoch  pred  erózne  pôsobiacou
mechanickou  silou  vodného  prúdu  a  zároveò
spevòujú �trkové náplavy, prípadne zabraòujú ich
rozplaveniu  a  odná�aniu.  Zabraòujú  tým
zneèis�ovaniu  vody  tokov  splaveninami  a
zaná�aniu. Funkcia porastov v ochrane brehov na

strmých pobre�ných svahoch vyplýva aj z toho, �e
tieto  zvy�ujú  infiltraènú  schopnos�  pôdy,
obmedzujú  povrchový  odtok  a  zni�ujú  intenzitu
erózie pôdy, resp. jej zabraòujú.

V  záplavových  územiach  les  pobre�ného  pásma
vodných  tokov  zmieròuje  negatívne  vplyvy
intenzívnych  zrá�ok  svojimi  akumulaènými
úèinkami.  Brehové  porasty  zachytávajú  nespo
trebované  �iviny,  rezíduá  biocidov  a  iné  látky
vyplavované  zo  susedných  plôch.  Tvoria  tak
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zneèis�ujúcich látok do toku. Táto filtraèná funkcia
je  významná  najmä  v  intenzívne  vyu�ívanej
po¾nohospodárskej  krajine.  Filtraèný  efekt  závisí
od  sklonu  susedných  plôch,  �írky  brehového
porastu,  jeho  floristického  zlo�enia,  vertikálnej
�truktúry,  pokryvnosti  bylinného  prostredia  a  od
edafických  podmienok.  Ochranné  brehové  lesné
porasty musia ma� minimálnu �írku 3�15 m pod¾a
�írky,  resp.  ve¾kosti  vodného  toku,  ale  ich  pásy
plnia  najúèinnej�ie  brehoochrannú  funkciu,  keï
presahujú �írku 20 m a dosahujú a� 150 m. Pritom
by ich mali tvori� najmä hlboko koreniace dreviny a
kroviny s bohatou koreòovou sústavou a pru�nou
(ohybnou)  nadzemnou  èas�ou  s  ve¾kou  rege
neraènou schopnos�ou. V porastoch by sa mala vo
väè�om  rozsahu  uplatni�  podrastová  výplò.
Priestorové  usporiadanie  brehových  porastov  sa
navrhuje  pod¾a  funkcie,  ktorú  majú  plni�.
Zakladajú sa ako  jednostranné alebo obojstranné,
jednoradové, viacradové alebo plo�né. Výsadba by
v�ak,  pokia¾  je  to  mo�né  uskutoèni�,  nemala  by�
v  radoch  (okrem  výnimoèných  prípadov  napr.  v
intravilánoch)  a  mala  by  svojím  priestorovým
usporiadaním a druhovou skladbou zodpoveda� èo
najviac  prirodzenej  brehovej  vegetácii.  Jedno
stranné brehové porasty sa navrhujú spravidla pri
korytách,  pri  ktorých  treba  èasto  odstraòova�
nánosy.  So  zrete¾om  na  obmedzenie  intenzity
zaná�ania  a  zarastania  sa  brehové  porasty
umiestòujú tak, aby plnili zatieòovaciu funkciu. Ak
má  brehový  porast  plni�  funkciu  biokoridoru,
zakladá  sa  v  páse  o  �írke  aspoò  15  m.  Ako
výsadbový materiál pre brehové porasty mô�u by�

pou�ité sadenice, odrezky, prúty aj koly. Vegetaèné
opevnenie  brehov  je  kompromisom  medzi
technickým a prírodným rie�ením. Medzi základné
typy vegetaèného opevnenia brehov patrí zápletový
plôtik, osadenie vàbovými rezkami, vàbová krytina,
o�ivený zrub, o�ivený ro�t, o�ivený kamenný zához
a  o�ivená  kamenná  rovnanina.  Cie¾om  výsadby
stromových  porastov  je  vytvori�  vegetaèné
spoloèenstvo  stromov  a  krov,  ktoré  najviac  zod
povedá  stanovi�tným  podmienkam  a  blí�i  sa
porastom, ktoré by tu vznikli prirodzeným vývojom.

Pred  rozhodnutím  sa  o  spôsobe  starostlivosti
o  brehové  porasty  je  potrebné  stanovi�  si  motívy
a ciele starostlivosti. Mô�u to by� napr. po�iadavky
protipovodòovej  ochrany  (strom  alebo  ker  mô�u
negatívne  ovplyvni�  prietok).  Stromy  tie�
obmedzujú  prístup  mechanizácie  k  toku,  zni�ujú
kapacitu koryta a zvy�ujú jeho drsnos�.

Dôraz  pri  starostlivosti  o  dreviny  by  mal  by�
zameraný skôr na ich údr�bu ako na odstraòovanie,
ktoré by malo by� posledné mo�né rie�enie. V�dy je
potrebné pokúsi� sa zachráni� jestvujúcu vegetáciu.
Je  jednoduch�ie  a  rýchlej�ie  strom  vyrúba�,  ako
pracova�  s  mechanizmami  okolo  neho,  no
v mnohých prípadoch nie  je  v  skutoènosti  �iaden
vá�ny, relevantný to dôvod na jeho výrub. Dospelé
stromy  a  kry  sú  hlavnou  súèas�ou  brehových  a
sprievodných  porastov  a  nie  je  mo�né  ich  rýchlo
nahradi�.

Úèinnos� brehových porastov v rámci protieróznej
ochrany sa pohybuje od 45 % do 100 %.

Verejné priestranstvá

Vplyv spoloèenstiev drevín a prenosných zábran na
rýchlos� pohybu vzduchu mô�eme vyu�íva�  aj pre
zní�enie  intenzity  víchric,  silných  vetrov  a  tým
zní�enie  ich negatívnych dôsledkov  v  zastavanom
území a pre ochranu pôdy pred veternou eróziou.
Takéto  bariéry  výrazne  menia  vzdu�né  prúdenie,
najmä  v  rovinatých  a  pahorkatinných  oblastiach.
Spoloèenstvá drevín sa vyu�ívajú ako bariéry proti
silnému  vetru  zväè�a  v  podobe  vetrolamu.  Tie
odoberajú prúdiacemu vzduchu kinetickú energiu
a  tak  zmieròujú  intenzitu  a  následne  ne�iadúce
úèinky vetra. Vetrolam pozostáva z rôznych drevín,
mô�e  zahàòa�  výsadbu  pásov  krov,  stromov,  ich
kombináciu. Zlo�enie drevín by malo  vychádza�  z
prirodzenej  skladby v predmetnej  lokalite. Najvý

hodnej�ie  sú  mlad�ie  lesné  porasty  s  plným
zakmenením a prehusteným zápojom, resp. star�ie
polopriepustné porasty s min. ojedinelými hlboko
koreniacimi  drevinami,  hustým  podrastom  a  s
plá��ami vytvorenými hlavne z  listnatých drevín a
krovín.

Rozli�ujeme tieto základné kategórie porastov:
● �ivé ploty � väè�inou nízke (do 3 m vý�ky)
porasty  tvorené  väè�inou  hlohom.  Na
rozdiel  od  klasických  �ivých  plotov  sú
doplnené radom stromov (napr. dubov) vo
vzdialenosti cca 20 m.

● Vysoké �ivé ploty � priemerná vý�ka týchto
vetrolamov  je  okolo  9  m.  Sú  zlo�ené  z
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rôznych  druhov  väè�inou  opadavých
drevín.

● Radové výsadby ihliènanov � jeden, alebo
nieko¾ko  radov  ihliènanov,  napr.  borovíc,
s  vysokou  priepustnos�ou  v  kmeòovom
priestore.

● Radové  výsadby  listnáèov  �  väè�inou  ide
o duby sadené pozdå�  ciest,  alebo okrajov
polí  s  ve¾kými  vzdialenos�ami  medzi
jednotlivými  korunami.  Hlavným  cie¾om
týchto alejí je poskytova� tieò, modifikácia
vzdu�ného  prúdenia  je  druhoradou
funkciou.

● Rady stromov � nieko¾ko radov, alebo �ir�í
pás lesa tvorený väè�inou opadavými (dub,
buk,  lipa,  jaseò,  javor)  stromami  alebo
zmie�anými porastmi.

● Malý  lesík  �  ide  o  porasty,  pri  ktorých
pomer  �írky  k  vý�ke  je  väè�í  ne�  jedna.
Väè�inou je tvorený zmie�anými porastmi.

Prenosné zábrany sa aplikujú voèi veternej erózii,
�tandardne  sa  nepou�ívajú  pre  zmieròovanie
víchric a silného vetra v zastavanom území. Sú to
polopriepustné  umelé  preká�ky,  alebo  veterné
zábrany  z  rôzneho  materiálu,  postavené  v  smere
kolmom  k  prevládajúcim  vetrom.  Pou�ívajú  sa
v  prípadoch,  keï  je  výhodné  pou�i�  doèasnú
ochranu, teda ak v danom prostredí nie je �iaduce
pou�i� trvalé prvky.

Úèinnos�
Úèinok  vetrolamov,  ale  aj  iných  spoloèenstiev
drevín  nie  je  kon�tantný,  ale  závisí  od  druhu
terénu, sily a smeru vetra, �truktúry spoloèenstva.
Úèinky vetrolamu sa prejavujú od 5 násobku vý�ky
vetrolamu pred a 30�35 násobku vý�ky vetrolamu
za  daným  vetrolamom. K maximálnemu  zní�eniu

rýchlosti  prúdenia  dochádza  za  vetrolamom  vo
vzdialenosti  4�6  násobku  vý�ky  konkrétneho
vetrolamu. (Litschmann, Ro�novský 2005).

Vplyv  vetrolamov  na  prúdenie  vzduchu  závisí
okrem iného aj od olistenia drevín. Ten sa prejavuje
aj v dobe, keï nie sú hlavné dreviny olistené, av�ak
úèinnos�  takéhoto  vetrolamu  na  rýchlos�  vetra  je
v takýchto prípadoch o 32 % ni��ia.

Pri nepriepustných vetrolamoch klesá  rýchlos� na
náveternej strane a� na 60 % pôvodnej rýchlosti. Za
pásmom  vetrolamu  poklesne  dokonca  rýchlos�
vetra  na  nulu  a  na  krátku  vzdialenos�    vznikne
tí�ina. S nárastom vzdialenosti od miesta tesne za
vetrolamom  v�ak  rýchlos�  vetra  znovu  postupne
narastá, prièom po vzdialenosti cca 15�20 násobku
vý�ky vetrolamu dosiahne svoju pôvodnú rýchlos�.
Èiastoène  inú  úèinnos�  má  polopriepustný
vetrolam.  Skladá  sa  z  viacerých  radov  stromov,
v men�ej miere  je  tu  vyvinutá kríková  etá�,  alebo
má  korunová  vrstva men�ie  zapojenie.  Tento  typ
vetrolamov  sa  vo  v�eobecnosti  pova�uje  za
najvhodnej�í.  V  jeho  prípade  toti�  dochádza  k
obtekaniu vzdu�ných más cez vetrolam a zároveò aj
k  ich prechodu cez porast, ktorý  im v�ak odoberá
ich kinetickú energiu. Na náveternej strane pôsobí
polopriepustný  vetrolam  do  vzdialenosti  asi  10
násobku  a  na  záveternej  strane  20�25  násobku
svojej vý�ky. Pásy stromov a krovín rôznych vý�ok,
polopriepustné  pre  vietor,  zni�ujú  na  záveternej
strane rýchlos� vetra o 40�70 %.

Zdroj: Muchová, Vanek, 2009
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Náklady na vetrolamy sú spojené s úpravou terénu
pred  výsadbou,  samotnou  výsadbou  a  povýsad
bovou starostlivos�ou. Mô�e sa vyu�i� spolupráca s
in�titúciami  zabezpeèujúcimi  starostlivos�  o  lesy,
ktoré  dodajú  sadbový  materiál.  Cena  1  ha
zalesnenia sa pohybuje od 1 370 do 1 400 EUR. Ak
kalkulujeme priemernú výsadbu 3 000 sadeníc na
1  ha,  výsadba  jednej  sadenice  vychádza  na  0,45
EUR.  Iné  pramene  uvádzajú  priemernú  cenu
sadenice  0,34  EUR  a  priemerné  náklady  na
výsadbu jednej sadenice 0,17 EUR. Spolu to je 0,51
EUR. Pri zakúpení odrastlej�ích sadeníc sa cena za
jednu  sadenicu  pohybuje  od  1,5  do  10  EUR,  v
závislosti od druhu sadeníc a ich ve¾kosti a druhu
predaja.  Keï  zosumarizujeme  náklady  na  nákup
materiálu, jeho dovoz, vykopanie jamiek, vysadenie
sadeníc, pou�itie nejakých podporných prípravkov
a  starostlivos�  o  sadenice,  výsledná  cena  sa mô�e

pohybova�  do  50  EUR  na  1  sadenicu.  V  prvých
dvoch  rokoch  po  výsadbe  je  potrebné  poèíta�  so
zvý�enými nákladmi na celoplo�né kosenie, ktoré je
potrené  realizova�  dvakrát  roène,  ïalej  na
mulèovanie,  odvoz  prebytoènej  trávy  a  ochranu
sadeníc. V niektorých urbároch v�ak náklady na 1
ha predstavujú len 116 EUR.

Neklimatické pozitíva a negatíva
V�etky  spoloèenstvá drevín,  vrátane vetrolamov a
iných  porastov  drevín  v  krajine  plnia  komplex
funkcií, ktorý  je významný nie  len z ekologického
h¾adiska (zachovanie biodiverzity), ale aj z h¾adiska
mo�nosti  integrovaného  vyu�ívania  komplexu
funkcií z h¾adiska hospodárskeho a sociálneho.

[95]

Rôzne  technológie  v  energetike  sa  vyznaèujú
rôznou mierou odolnosti voèi vplyvu silného vetra,
víchrice.  Z  uvedeného  dôvodu  je  preto  dôle�ité
analyzova�  predmetné  vlastnosti  a  u�  pri  výbere
technológie výroby a prenosu energie uprednostni�
také, ktoré sú odolnej�ie voèi vplyvu silného vetra.
Faktor  vy��ej  odolnosti  voèi  vplyvu  silného  vetra,
víchrice,  je  potrebné  bra�  do  úvahy  u�  pri
projektovaní  a  výstavbe  zariadení  na  výrobu
a  prenos  energie.  Realizácia  predmetného
opatrenia  �  výber  technológie,  ktorá  má  urèitý
stupeò  odolnosti  voèi  víchriciam,  je  nároèná
vzh¾adom na neistoty  prognóz  do  budúcnosti.  To
v�ak vyvá�i prínos väè�ej stability výroby energie.

Osobitnú  pozornos�  je  potrebné  venova�  ochrane
solárnych  energetických  systémov  pred  úèinkami
silného vetra. Sila vetra predstavuje najväè�iu silu,
ktorá pôsobí na solárne systémy (v preva�nej miere
hovoríme  o  fotovoltických  energetických  systé
moch).  Tá  sa  naviac  zvy�uje  exponenciálne  s
nárastom  rýchlosti  vetra.  Aerodynamické  sily
pôsobiace  na  sústavu  solárnych  panelov
umiestnených  v  exteriéri  sú  úmerné  druhej moc
nine  rýchlosti  vetra,  èo  znamená,  �e  pri  rýchlosti
160  km/h  je  aerodynamická  sila  takmer
dvojnásobná v porovnaní  s aerodynamickou silou
pri rýchlosti vetra 120 km/h.

K¾úèovým  prvkom  je  projekène  navrhnuté  a
realizované  spevnenie  kon�trukcie  tak,  aby
dokázala odola� silnému vetru, víchrici aj orkánu.
Súèas�ou  opatrenia  je  aj  vy�iadanie  posudku  v
povo¾ovacom  procese  in�talácie  solárnych
systémov  na  verejných  budovách  posudzujúceho
odolnos�  kon�trukcie  voèi  úèinkom  silného  vetra,
resp.  víchrice,  ako  aj  monitoring  elektrických
rozvodov v pásme lesa.

V  prípade  solárnych  energetických  zariadení
pou�ívajúcich automatické sledovaèe pohybu slnka
(tzv. trackery) je potrebné analyzova� vychy¾ovanie
vetra  na  týchto  kon�trukèných  prvkoch  a
zabezpeèi� technické rie�enia poskytujúce odolnos�
týchto  kon�trukèných  prvkov  na  voèi  víchriciam.
To  je  mo�né  docieli�  rôznymi  technickými
rie�eniami,  zahàòajúc  tlmièe  kmitania  kon�truk
èných  prvkov,  funkciu  zmeny  polohy  panelov  do
horizontálnej  v  smere  vetra,  automatické  uzamk
nutie prevodovky sledovaèa a pod.

Úèinnos�
Spevnenie  kon�trukcie  navrhnuté  odborníkmi
pod¾a  najnov�ích  trendov  doká�e  zabezpeèi�
odolnos�  kon�trukcie  solárneho  energetického
systému voèi silnému vetru s rýchlos�ou 160 km/h
i  vy��ou.  Taktie�  prevodovky  sledovaèov  slnka  sú
v  moderných  prevedeniach  navrhnuté  tak,  �e
okrem automatického uzamknutia prevodovky od
vopred stanovenej intenzity vetra, vydr�ia vo vetre
o rýchlosti 160 km/h.

Pri  stre�nej  montá�i  solárnych  panelov  sa  pre
zabezpeèenie odolnosti voèi zá�a�i vetrom vychádza
z technickej normy STN EN 199111, �tandardne sa
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vy�aduje  odolnos�  voèi  dynamickému  tlaku
nárazového vetra o rýchlosti 105 km/h. Vzh¾adom
na vplyvy zmeny klímy je v�ak potrebné postupne
zvý�i� predmetnú odolnos� aj voèi intenzívnej�iemu
vetru.

Náklady
Náklady na opatrenia zvy�ujúce odolnos� solárnych
systémov  voèi  silnému  vetru,  víchriciam  a  pod.
závisia  od  mnohých  premenných,  nie  je  mo�né
uvies�  pre  tak  rozsiahlu  mno�inu  variácií  jeden,
alebo nieko¾ko údajov. Závisia od druhu solárnych
panelov,  ich  lokalizácie  (strecha  budovy,  vo¾né
priestranstvo...),  aplikovaných  technologických
prvkov  pre  zvý�enie  pevnosti  a  odolnosti  atï.  Vo
v�eobecnosti  mo�no  kon�tatova�,  �e  náklady  na
predmetné  opatrenia  nepredstavujú  najvy��ie
polo�ky  a  nepatria  medzi  vysoko  nákladové.
Naopak  tieto  náklady  sa  mô�u  mnohonásobne
vráti� v prípade odolania víchriciam, ktoré doká�u
spôsobi�  solárnym  zdrojom  energie  ve¾ké
technologické a ekonomické �kody.

 [111], [112]
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Od  druhej  polovice  19.  storoèia  bola  plocha  3,4
hektára v severnej èasti Parí�a poznaèená rozvojom
�elezniènej  dopravy.  Po  prvej  svetovej  vojne,
v  súvislosti  so  zdvojením  ko¾ajiska  smerujúcemu
na Gare de  l´Est  (Východnú stanicu)  sa postavilo
nieko¾ko  obslu�ných  budov  pozdå�  trate.  Takto
vznikla v roku 1926 dlhá hala �Pajol�, ktorá slú�ila
na  prekládku  po�tových  zásielok  a  tovaru.  Hala
bola postavená v secesnom �týle za pou�itia kovovej
kon�trukcie  a  betónu  a  slú�ila  do  konca  70tych
rokov.

Po  ukonèení  èinnosti  sa  priestor  aj  s  okolitými
budovami  stal  opustenou a  zanedbanou oblas�ou,
typickým mestským brownfieldom patriacim SNCF
(Société  nationale  des  chemins  de  fer  français,
národný  francúzsky  �eleznièný  dopravca).   U�  od
polovice  90rokov  sa  v  tomto  priestore  zaèali
aktivizova�  obèania,  umelci  a  rozlièné  spolky.
Zalo�ili si tu komunitné záhrady, malú alternatívnu
scénu divadla a pod. V roku 1994 nadobudla tento
areál parí�ska radnica, ktorá chcela v danej lokalite
postavi�  bytové  domy  s  viac  ako  600  bytovými
jednotkami. Tento mestský projekt v�ak narazil na
nepriaznivú  odozvu  miestnych  obyvate¾ov  danej
�tvrte.    Jedným  z  hlavných  dôvodov  bola  aj,  �e
18. parí�sky obvod, kde sa Halle Pajol nachádza je
mimoriadne  husto  zastavaný,  bez  dostatku
zelených plôch a obèianskej vybavenosti. Aj z tohto
dôvodu  sa  v  roku  1999  odstúpilo  od  projektu
výstavby  následne  od  roku  2000  sa  zaèalo
s prípravou projektu prestavby a revitalizácie, ktorý
by viac napåòal oèakávania obyvate¾ov.

Od  roku  2002  do  2013  sa  v  ojedinelom  procese
tvorby  tohto  mestského  projektu  stretli  rozlièní
aktéri � od volených poslancov, zástupcov slu�ieb,
architektov  a  záhradných  architektov,  asociácií  a
zdru�ení obyvate¾ov tejto �tvrte s cie¾om vytvorenia
vízie  obnovy  priestoru.  Vïaka  takejto  �iroko
spektrálnej  spolupráci  bol  nakoniec  ponechaný
kovový  skelet  budovy,  kde  bola  umiestnená
obèianska  vybavenos�  (kni�nica,  telocviène,
predná�kové  miestnosti,  �kolské  zariadenia,

ubytovòa  pre  mláde�,  obchody,  kaviareò)  ako  aj
vytvorené nové verejné priestory a záhrada.

Hala  Pajol  je  ve¾mi  energeticky  úsporná  budova
a zároveò nako¾ko jej 1 988 fotovoltických panelov,
umiestnených na streche vyrobí 410 000 kWh/rok,
ju  èiní  energeticky  �pozitívnou  budovou�  (viac
elektriny  vyrobí,  ako  spotrebuje).  Solárne  panely
staèia  na  pokrytie  spotreby  teplej  vody.  Bolo
vytvorených 9 000 m2 novej zelene � kon�trukène
prekrytá  záhrada,  ktorá  dostala  meno  po
revolucionárke Róze Luxemburgovej.  Nachádza sa
tu  aj  komunitná  záhrada  pre  obyvate¾ov  na
pestovanie zeleniny.

Foto: Zuzana Hudeková
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Z poh¾adu udr�ate¾ného hospodárenia s vodou sa
aplikovalo viacero postupov:

● vybudovanie  vegetaèných  striech  na
budove  súèasného  gymnázia  a  na  budove
podnikate¾ského centra,

● zachytávanie  tzv.  �sivej  vody�  z  kúpelní,
ktorá  sa  predèis�uje  za  pomoci  biotech
nológií  a  následne  pou�íva  na  sanitárne
úèely a údr�bu objektov,

● zachytávanie  zrá�kovej  vody  z  budovy
bývalej  haly,  ktorá  sa  vedie  do  okrasných
jazierok v záhrade Rózy Luxemburgovej a
následne vyu�íva aj na polievanie.

Informácia o projekte:
● Autormi  projektu  boli Agence  Galiano
Simon,  Jourda  Architecte  (generálny

projektant rekon�trukcie haly) v spolupráci
s  In  Situ  (Záhradná  architektúra),  Sol
Paysage  (podzemné  zásobníky  vody),
SINBIO (koreòová èistièka), Agence Lin  
Finn  GEIPEL  et  Giulia  ANDI
(podnikate¾aké  centrum),  Ateliers  2,3,4  
Bolze  et  RodriguezPages  (gymnázium),
Brisac    Gonzalez  Architects  (�portové
centrum), Brossy et Associés (I.U.T.)

● Koordinácia: mesto  Parí�,  SEMAEST,
ALTAREA COGEDIM, Département Parí�,
Région IledeFrance

● Náklady: 63 mil. EUR
● Obdobie  realizácie:  2009  �  zahájenie
stavieb  a�    2015  �  ukonèenie  verejného
priestoru pred halou

● Viac info na: www.hallepajol.fr

V  roku  2006  zakúpila  Nadace  Partnerství  (ïalej
ako  Nadácia)  pozemky  aj  s  budovou  na  úpätí
�pilberku v Brne. Hlavným cie¾om tejto kúpy bola
idea  vytvorenia  nielen  Vzdelávacieho  a  poraden
ského centra, ale aj výuèbovej  záhrady a miestnej
farmy priamo  v meste.  Za  týmto úèelom Nadácia
zrekon�truovala pôvodnú budovu (v súèasnosti sa
oznaèuje  ako budova B)  a  postavila  novú budovu

(v  súèasnosti  sa  oznaèuje  ako  budova  C)  s
vegetaènou  strechou.  Cie¾om  projektu  rekon
�trukcie  ako  aj  celej  stavby  bolo  vytvorenie
modelovej  uhlíkovo neutrálnej prevádzky objektov
(�carbon zero�), èo sa aj v podarilo a praxou overilo.

Foto: Zuzana Hudeková
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loha vegetaènej  strechy na budove C  je 425,5 m2.
Klimatický  efekt  samotnej  vegetaènej  strechy  je
podporený aj zelenou fasádou na budove.

Zrá�ková  voda  sa  odvádza  pomocou  drená�neho
systému  do  podzemných  nádr�í  s  celkovým  obje
mom  40  m3.  Tu  zhroma�dená  voda  sa  následne
vyu�íva  na  sanitárne  úèely  v  budove  C,  ako  aj
závlahu záhrady.

Pou�itá  �edá  voda  sa  èistí  v  koreòovej  èistièke
(najprv preteká �trkopieskovým filtrom a následne
je  doèistená  za  pomoci  baktérií  v  koreòovej
èistiarni).  Jazierko  zároveò  slú�i  na  ekovýchovné
úèely.

Celkové  náklady  na  novostavbu,  rekon�trukciu
pôvodnej  budovy  a  vytvorenie  okolitej  vzde
lávajúcej záhrady dosiahli vy�e 103,9 miliónov Kè
bez  DPH,  av�ak  budovy  majú  ve¾ké  úspory  na
samotnej  prevádzke.    V  porovnaní  s  obdobnými
budovami sa na prevádzke �etrí okolo 500 000 Kè
roène.

Informácia o projekte:
● Autori projektu: Projektil architekti s. r. o.
(budova  C),  Lucie  Komendová,  M.  Sc.
(zahrada)

● Zhotovite¾: Skanska a. s.
● Investor: Nadace Partnerství
● Obdobie  realizácie:  september  2011  �
december  2012  (budova  C),  máj  2012  �
marec 2013 (budova B)

● Viac info na: www.otevrenazahrada.cz

Foto: Lenka Grossmannová

Foto: Lenka Grossmannová
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Od  vybudovania  �elezniènej  stanice  v  roku  1838
patrilo  Postupimské  námestie  v  Berlíne
(Potsdammer  Platz)  k  najru�nej�ím  v  Európe  �
denne  tu  cestovalo  83  000  cestujúcich.  Poèas
druhej svetovej vojny bolo celé okolie znièené a k
obnove  tohto  priestoru  sa  pristúpilo  a�  po
zjednotení  Nemecka.  Hlavné  zásady  boli
zadefinované  na  workshope,  ktorý  viedol  známy
taliansky  architekt  Renzo  Piano.  Spoèívali  vo
vytvorení  pe�ích  zón,  �ivých  námestí  a  verejných
priestranstiev.  Voda  zohrávala  významnú  úlohu
hneï  od  zaèiatku  nielen  v  oblasti  udr�ate¾ného
hospodárenia  s  da�ïovou  vodou  s  jej  následnou
recykláciou  a  spätným  vyu�ívaním  �  voda  sa  tu
chápe aj ako významný estetický prvok.

Zachytávanie da�ïovej vody sa realizuje pomocou
vegetaèných  striech,  piatich  podzemných  zásob
níkov na zrá�kovú vodu s kapacitou 2 600 m3, ako
aj  jazera  Piano,  ktoré  spolu  so  svojím  hlavným
ramenom  a  kanálmi  zachytí  13  649 m3  zrá�kovej

vody.  Tá  sa  najprv  odvádza  do  podzemných
zásobníkov,  potom  sa  preèerpáva  do  otvorenej
vodnej plochy jazera Piano, kde sa vïaka vegetácii,
kaskádam a filtrom vyèistí a� na takú úroveò, �e ju
mo�no  spätne  vyu�i�  v  okolitých  budovách  a  na
sanitárne úèely. Jazero Piano má primárnu úlohu
nielen  pri  èistení  vody,  ale  aj  pri  rekreácii
obyvate¾stva. Od  ru�nej  komunikácie  je  námestie
oddelené  trstinou  ohýbajúcou  sa  vo  vetre,  hluk  z
komunikácie zmieròuje zurèanie vody.

Informácia o projekte:
● Autori  projektu:  Renzo  Piano,  Christoph
Kolhbecker,  Atelier  Dreiseitl  (projekt
hospodárenia s vodou)

● Investor: Senat Berlín, Daimmler Chrasler
Immobilienmanagement GmBH

● Obdobie realizácie: 1997�1998

Foto: Zuzana Hudeková



111

7
PR

ÍK
LA
D
Y
D
O
B
R
E
J
PR

A
X
E
ZO

SL
O
V
E
N
SK
A
A
ZA
H
R
A
N
IÈ
IA
 |

Hlavným cie¾om �vodných námestí (water plazas)�
je ochráni� pred  lokálnymi pluviálnymi záplavami
okolitú  infra�truktúru  a  budovy.  Poèas  inten
zívnych  lejakov,  kedy  spadne  extrémne mno�stvo
zrá�ok sa postupne vodou napåòajú jednotlivé èasti
�vodného  námestia�.  Mimo  tohto  obdobia  mô�u
plni�  spoloèenskú,  zhroma�ïovaciu,  rekreaènú  èi
�portovú  funkciu  ako  akéko¾vek  iné  verejné
priestranstvo.  Water  Plaza  v  Rotterdame  bola
navrhnutá  miestnym  rotterdamským  architekto
nickým  �túdiom  DeUrbanisten,  zaoberajúcim  sa
pri svojej  tvorbe úpravou verejných priestranstiev
s  aplikovaním  princípov  udr�ate¾ného    hospodá
renia so zrá�kovými vodami.

�Vodné námestie� v Rotterdame je mo�né rozdeli�
na  dve  hlavné  èasti:  na  èas�  urèenú  na  �port  a
na  ihrisko  s  terénnym  modeláciami,  ktoré  sú
zároveò  aj  retenènými  nádr�ami.  �portovisko  je
umiestnené  1m  pod  terénom  a    vstup  naò  je
umo�nený prostredníctvom schodov, ktoré zároveò
mô�u  slú�i�  ak  prípadné  h¾adisko  pre  divákov,
sledujúcich  tu  odohrávajúce  sa  �portové  zápasy.

Ihrisko  s  terénnymi  modeláciami  poskytuje
priestor na piknikovanie a rozlièné hry pre deti.

Celkovo  je  námestie  dimenzované  na  retenciu
(zadr�anie)  1  000  m3  zrá�kovej  vody.  V  èase
�da�ïa� sa tu vytvoria potôèiky, ako aj malé ostrovy
a iné zákutia, ktoré mô�u láka� deti  na hru s vodou.
Objem zrá�kovej vody je tu mo�né ponecha� a� do
upadnutia  hrozby  lokálnych  povodní.  Vtedy  sa
akumulovaná  zrá�ková  voda  postupne  vypustí  do
najbli��ieho vodného recipientu.

Informácia o projekte:
● Autori projektu: DeUrbanisten
● Investor:  Rotterdam  Climate  Initiative,
Mesto  Rotterdam  podporené Waterboard
Schieland & Krimpenerwaard

● Obdobie realizácie: 2012�2013

Foto: Zuzana Hudeková
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Foto: Zuzana Hudeková

Foto: Zuzana Hudeková

Foto: Zuzana Hudeková
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Uprostred  sídliska  mestskej  èasti  Brna  Nový
Lískovec    bol  vytvorený  nový  park  pre  verejnos�.
Park pod Plachtami má rozlohu 32 tisíc m². A� do
roku 2004 poèítal brniansky územný plán s týmto
priestorom ako rozvojovým, urèeným na výstavbu
nových  panelových  domov.  Úspe�nou  zmenou
územného plánu sa otvorila cesta ku koncipovaniu
zásad  tvorby  nového  parku,  ktorý  bol  rie�ený  aj
prostredníctvom  participatívneho  plánovania  s
prvkami  zapojenia  obèanov.  Dominantným
priestorom, ktorý radí tento park medzi �modelové
príklady dobrej praxe� je hlavne  prírodné jazierko,
do  ktorého  sú  zvedené  zrá�kové  vody  z  okolitých
striech  �panelákových�  domov.  Jazierko  sa  teda
stalo  najvýznamnej�ou  súèas�ou  kompozíciou
parku, ale aj najvýznamnej�ím z poh¾adu adaptácie
na zmenu klímy.

Foto: Petr Förchtgott

Nádr� funguje ako prírodný biotop. Zrá�kovú vodu
zo striech 3 panelových domov o celkovej  rozlohe
1 600 m2 privádzajú do jazierka podzemné potrubia
a  následne  otvorené  koryto.  Maximálna  håbka

nádr�e je 1,2 metra. V parku sa nachádza aj drevený
altánok s vegetaènou strechou.

Ïal�ím  �pecifikom  je  ponechanie  prírodnej
kvitnúcej  lúky  s  domácimi  zástupcami  miestnej
flóry  a  s  osobitným  re�imom  kosenia.  Celkové
náklady na realizáciu projektu Park pod Plachtami
èinili  10,3  miliónov  Kè  (èas�  nákladov  pokryla
dotácia z Operaèného programu �ivotné prostredie
v ÈR).

Rozèlenenie nákladov bolo nasledujúce:
Zeleò � 2 100 000 Kè
Vodná nádr� � 2 100 000 Kè
Kanál � 2 600 000 Kè
Lávka � 1 400 000 Kè
Ostatné (altánok so zelenou strechou, schody,
spevnené povrchy, cestièky a pod.) � 2 100 000 Kè

Informácia o projekte:
● Autori projektu: Ing. Petr Förchtgott, Ing.
arch. Jan Zezulka, Ing. Vojtìch Joura

● Investor: MÈ Brno Nový Lískovec
● Obdobie realizácie: 2011�2012

Foto: Petr Förchtgott

Areál  základnej  �koly  Petra  �krabáka  v  Dolnom
Kubíne,  podobne  ako  iné  �kolské  areály,  je
pomerne  rozsiahly.  Jeho  úpravami  v  nedávnej
minulosti  vznikla  oáza  zelene  zlo�ená  z  viacerých
èastí  (náuèný  chodník,  ovocný  sad,  klasické  a
vyvý�ené  záhony,  bylinkové  �pirály,  kvetinové
záhony).  Jej  realizácia  a  údr�ba  vy�aduje  vyu�itie
ve¾kého  mno�stva  vody  (zalievanie,  pomocné
práce).  Pred  realizáciou  projektu  bola  da�ïová
voda  zachytávaná  do  dvoch  1  000  l  plastových

nádr�í  umiestnených  pod  odkvapmi  striech.  Toto
nie  ve¾mi  technicky  vhodné  rie�enie  navy�e
nepostaèovalo  kapacitne  �  v  prípade  dlhotr
vajúceho sucha bola kapacita nádr�í nedostatoèná
a  v  záhrade  na  polievanie  po�ívali  pitnú  vodu;
naopak  �  v  èase  da�ïa  sa  nádr�e  ve¾mi  rýchlo
naplnili.  Cie¾om projektu  bolo efektívne  vyu�itie
da�ïovej vody na závlahu �kolskej záhrady, úspora
pitnej vody, èiastoèné zabránenie vzniku prívalovej
vody  poèas  prudkých  da�ïov  (modelové  plochy)
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ako  aj    informovanie  verejnosti  o  mo�nostiach  a
spôsoboch hospodárenia s rôznymi druhmi vôd.

Tento  cie¾  bol  naplnený  formou  osadenia  6  000
litrovej  nádr�e  na  zber  vody  zo  strechy  �koly  a
osadenie ruènej pumpy na nádr� spolu s úpravou
okolia  a  výsadbou  trvaliek  a  ovocných  kríkov,
stavba kamenného krokodíla z kameòov získaných
pri  výkope  jamy  na  nádr�,  ktoré  bude  slú�i�  ako
refúgium  pre  niektoré  vybraté  druhy  fauny
(ja�terice).  V areáli tie� vybudovali da�ïovú záhra
du  na  vsak  zrá�kovej  vody  a  napojili  existujúce
jazierko  na  zvod  da�ïovej  vody  zo  strechy,  aby
jazierko  nemuseli  napåòa�  pitnou  vodou.  V  roku
2015 poèas sezóny bola nádr� na zber vody vyu�itá
poèas  cca  45  dní.  Ka�dý  deò  pou�ili  priemerne
150  l,  èi�e  za  jednu  sezónu    teda  vyu�ili  67  500  l
da�ïovej vody na polievanie.

Foto: Mária Studenièová

Popis etáp realizácie:
● zameranie plynových, elektrických a iných
podzemných  sietí,  získanie  súhlasov  od
správcov  sietí;  získanie  súhlasu  od
vlastníka pozemku,

● výkopové práce � osadenie 6 000 l podze
mnej nádr�e, zaústenie odkvapu do nádr�e,
výstavba  �prepadu�;  osadenie  ruènej
pumpy na nádr�,

● úprava okolia � výsadba byliniek, trvaliek
a ovocných kríkov a vybudovanie da�ïovej
záhrady na vsak da�ïovej vody,

● výstavba kamenného krokodíla z kameòov
z výkopu na nádr� � vytvorenie biotopu pre
ja�terice a iné druhy �ivoèíchov,

● úprava  existujúceho  jazierka  �  výkopové
práce  a  osadenie  potrubia  od  odkvapu  zo
strechy  do  jazierka,  úprava  okolia
výsadbou vhodných druhov rastlín,

● informaèná kampaò smerom ku rodièom,
�iakom aj �irokej verejnosti.

Informácia o projekte:
● Autori projektu:  tím pedagógov a  rodièov
zo Z�

● Investor: Základná �kola Petra �krabáka v
Dolnom Kubíne, M. Hattalu 2151

● Obdobie realizácie: 2014
● Celkové náklady: 2 460 EUR (z toho grant
nadácie  Ekopolis  1  795  EUR)  +
dobrovo¾nícka  práca  pri  osadení  nádr�e,
výsadbe rastlín a úprave okolia

● Náklady  na  starostlivos�/údr�bu:  dobro
vo¾nícka  práca  pri  údr�be  okolia
realizovaných prvkov

Obdobného  rozsahu  boli  realizované  projekty  vo
viacerých  areáloch  �kolských  zariadení.
V Gymnáziu v Púchove bolo zrealizovaných viacero
opatrení,  od  vytvorenia  vegetaènej  strechy  po
zachytávanie  zrá�kovej  vody  v  zásobníku
s  objemom  13  m3  a  jej  následné  vyu�ívanie  na
splachovanie,  zachytávanie  zrá�kovej  vody  a  jej
vyu�ívanie  vo  fontáne,  ako  aj  na  zalievanie,
vytvorenie  retenèného  jazierka  s  da�ïovou
záhradou  a  výsadba  16  vzrastlých  stromov.
Uvedené  opatrenia  boli  zrealizované  v  hodnote
39  553  EUR  v  rámci  projektu  �modrých  �kôl�
(www.goo.gl/DRxrwB).

O  ïal�om  obdobnom  projekte  Z�  Topo¾níky  viac
informácií prostredníctvom www.goo.gl/g7SE51.

Foto: Martina Paulíková
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Ivanka  pri  Dunaji  le�í  na  Podunajskej  ní�ine  a
napriek tomu, �e le�í na rovine sú v obci miesta, kde
boli niekedy màtve ramená Malého Dunaja a tieto
vytvárajú  miestne  depresie.  Na  tieto  najni��ie
plochy pri prívalových da�ïoch, ale aj gravitaène,
pri  preplnených  ulièných  kanalizaèných  vpustoch
stekajú  da�ïové  vody  z  pri¾ahlých  ulíc.  V  obci
nastala situácia, �e 3 rodinné domy na najni��om
mieste v obci  boli pri prívalových da�ïoch neustále
zaplavované. Na tento stav mala negatívny vplyv aj
postupujúca  stavebná  èinnos�  v  obci  a  z  toho
vyplývajúce  �zastavovanie�  územia  a  �následné
vydlá�ïovanie� povrchov dvorov.  Situácia dospela
tak  ïaleko,  �e  pred  zaplavované  vchody  domov
museli  by�  kladené  vrecia  s  pieskom    a  voda
pravidelne odèerpávaná hasièmi.

Pri  porovnaní  s  da�ïami,  ktoré  predtým
zaznamenala zrá�komerná stanica na letisku M. R.
�tefánika    sa  ale    ukázalo,  �e objemové mno�stvá
vôd steèené pred tieto 3 najni��ie le�iace domy boli
a�  3 × väè�ie ako to prislúchalo  pripojeným a sem
zospádovaným  plochám  okolitých  5  ulíc.  Po
skúmaní  príèin  sa  ukázali  dve  príèiny  �  prvá
spoèívala v tom, �e cestné kanalizaèné vpusty boli
zanesené splaveninami �  tak�e cestná kanalizácia
nebola  v  tomto  prípade  dostatoène  funkèná.
Zároveò  bol  odhalený  fakt,    �e    takmer  v�etci
obyvatelia obce bývajúcich na vy��ie polo�ených 5
uliciach  vyvádzali  svoje  da�ïové  vody  na  obecné
komunikácie  (a  tak  vlastne  prispievali  k
problémom  majite¾ov  týchto  3  najni��ie  le�iach
domov).  Spádovanie  terénu  �  aj  keï minimálne,
v�dy  zabezpeèilo,  �e  da�ïové  vody  z  ciest,  ale  aj
striech  a  dvorov    vy�e  stovky RD    na  okolitých  5
uliciach,  priviedlo  spo¾ahlivo  v�dy  na  to  isté
najni��ie miesto a pravidelne spôsobovalo záplavy
3 najni��ie polo�eným domom.

Foto: Milan Poliak

Obec Ivánka pri Dunaji sa rozhodla situáciu rie�i�.
Po  uskutoènení  výpoètov,  vypracovaním  návrhu
a  následnej  realizácie  sa  ulo�ilo  na  najni��ích
miestach uvedených ulíc  5  vsakovacích  zariadení.
Tieto  dnes  spo¾ahlivo  zachytávajú  a  na  mieste
vsakovaním  likvidujú    vsakom  cca  a�  5  roèné
da�ïové vody z celého okolia.

Paradoxne  da�ïové  vody,  ktoré  sa  vsakujú  do
realizovaných  vsakovacích  zariadení  patria  len  z
1/3 obci,  a�  2/3 pritekajúceho objemu da�ïových
vôd produkujú tzv. èierni producenti, teda majitelia
rodinných domov na 5 vy��ie polo�ených uliciach,
ktorí  vypú��ajú  svoje  da�ïové  vody  na  obecnú
komunikáciu. Uvedený fakt poukazuje na medzery
v slovenskej legislatíve.

Z poh¾adu adaptácie na zmenu klímy je dôle�ité, �e
zrá�ková  voda  sa  priamo  vsakuje  v  mieste  jej
vzniku, èím sa opätovne dostáva do cyklu kolobehu
vody. Zrealizované technické vsakovacie zariadenia
spo¾ahlivo  zabezpeèujú  ochranu  pred  lokálnymi
pluviálnymi povodòami (napr. aj nezvyèajná séria
prívalových  da�ïoch  v  auguste  2014  ukázala,  �e
vsaky  kvalitne  ochránili  doteraz  pravidelne
zaplavované 3 rodinné domy).

Preinvestované náklady predstavujú 29 500 EUR,
k pravidelným nákladom  je potrebné 2�3 krát  za
rok  vyèisti�  predsadený  sedimentaèný  filter  od  tu
zachytených neèistôt  a  sedimentov  (cca  100 EUR
roène).

Informácia o projekte:
● Autori projektu: ELWA
● Investor: Obec Ivánka pri Dunaji
● Suma: 29 500 EUR
● Obdobie realizácie: 2014

Zdroj: Milan Poliak
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V súèasnosti sa stretávame, osobitne v zahranièí, s
trendom  opätovného  navrátenia  trvalej  zelene  na
historické námestia a ostatné verejné priestranstvá.
Jedným z dôvodov je aj predpoklad, �e oèakávané
dôsledky  zmeny  klímy  mestám  prinesú  niektoré
najvypuklej�ie  problémy,  medzi  ktoré  sa  mô�u
zaradi�  vlny  extrémnych  letných  horúèav,  pokles
zrá�ok a dlhé obdobia sucha striedané prívalovými
da�ïami  s  mo�nos�ou  lokálnych  povodní.  Stro
mová  vegetácia  doká�e  úspe�ne  zmieròova�  tieto
negatívne  vplyvy  a  zároveò  u�  v  súèasnosti
spríjemni� pobyt na extrémne prehriatych námes
tiach a verejných priestoroch.

Po  poslednej  rekon�trukcii  z  roku  2005  ostalo
Hlavné  námestie  v  Bratislave  úplne  bez  trvalej
zelene. Poèas letných mesiacov sa tu rozmiestòovali
len  mobilné  kontajnerové  kvetináèe  s  malými
stromami  javora  mlieèneho  (Acer  platanoides
�Globosum�).  Pri  vzatí  do  úvahy  nielen  hore
popísaných negatívnych dopadov zmeny klímy, ale
aj  v  súlade  s  dokumentom  "Bratislava  �  pamiat
ková  rezervácia,  Zásady  ochrany  pre  vybrané
sektory pamiatkovej rezervácie", èas� V (dokument
úèinný  od  18.  4.  2013,  autori:  Ing.  arch.  Viera
Dvoøáková,  Ing.  arch.  Peter  Andrá�i  a  kolektív).
Po�iadavky  na  zachovanie,  údr�bu  a  regeneráciu
historickej zelene, záhrad, parkov, verejnej zelene,
stromoradí, kde sa v  rámci po�iadaviek pre vnútor
né  mesto  uvádza,  �e  "súèas�ou  úpravy  námestí
nemô�e by� trvale in�talovaná mobilná zeleò�, sa na
jar 2016 pristúpilo k výsadbe vzrastlých stromov �
líp malolistých (Tilia cordata �Rancho�).

Výsadbou stromov sa prispelo k  zlep�eniu mikro
klímy na námestí takým spôsobom, �e sa vytvorila
tepelná  pohoda  formou  tienenia  stromov  a  za
pomoci  evapotranspirácie  drevinnej  vegetácie.  Z
dôvodu  dosiahnutia  efektu  skorého  tienenia  boli
vysadené vzrastlé  stromy o vý�ke 6 m s obvodom
kmeòa  35  cm  (odhadovaný  vek  pri  vysadení  bol
10�15 rokov). Po prekonaní povýsadbového �oku,
kedy  si  stromy  musia  na  svoje  nové  stanovi�te
zvyknú�  a  teda  doèasne  trpia  zní�enou  vitalitou,
budú vysadené stromy ochladzova� svoje okolie za
pomoci evapotranspirácie. Pre zabezpeèenie vhod
ných podmienok úspe�ného rastu a ïal�ieho vývoja
stromov  bola  vykopaná  výsadbová  jama  (priestor
pre  prekorenenie  stromu)  o  rozmeroch  2  000×
3 000 mm s håbkou 1 300 mm (cca 8 m3), kde bola
prevedená kompletná výmena substrátu za �peciál
ny stromový substrát pre extrémne stanovi�tia.

Povýsadbová  starostlivos�  je  ve¾mi  dôle�itá  a  je
predpokladom k úspe�nému rastu vysadenej vege
tácie. Medzi najdôle�itej�ie úkony patrí dostatoèná

zálievka  a  výchovný  rez.  Náklady  na  zálievku  sa
pohybujú okolo  160 EUR/tý�denne  (bez DPH)  za
vyslanie  polievacieho  cisternového  vozidla.  Záro
veò na zálievku stromov na Hlavnom námestí  ide
zhruba polovica dovezenej závlahovej vody.

Informácia o projekte:
● Autori projektu: Obnova s r. o.
● Investor: Hlavné mesto SR Bratislava
● Celkové náklady: cca 25 000 EUR
● Obdobie realizácie: 2016

Zdroj: Útvar hlavnej architektky, Hlavné mesto SR Bratislava

Foto: Zuzana Hudeková



117

7
PR

ÍK
LA
D
Y
D
O
B
R
E
J
PR

A
X
E
ZO

SL
O
V
E
N
SK
A
A
ZA
H
R
A
N
IÈ
IA
 |

V  súvislosti  s  oèakávanými  negatívnymi  dopadmi
zmeny  klímy  v  oblasti  zrá�kovej  èinnosti  (dlhé
obdobia sucha prestriedané s extrémnou zrá�kovou
èinnos�ou)  je  ve¾mi  dôle�ité  zni�ova�  rozlohu
nepriepustných  povrchov,  resp.  budova�  prie
pustné povrchy v�ade tam, kde je to mo�né, èím sa
prispieva k zni�ovaniu dopadov intenzívnej zrá�ky,
prípadne povodòovej vlny.

Nepriepustné  povrchy  v  sídlach  (betón,  asfalt)
predstavujú  bariéru  zni�ujúcu  vsakovanie  vody
do pôdy, èím dochádza k zvy�ovaniu povrchového
odtoku  a  zamedzeniu  prirodzeného  vsakovania.
Predmetné  opatrenie  mo�no  realizova�  napríklad
formou  �vodopriepustných  parkovísk�,  ako  aj  na
verejných priestranstvách.

Na  obrázkoch  95  a  96  sú  predstavené  2  projekty
plne  priepustných  pochôdznych  a  pojazdových
povrchov  (�ivicou  viazané  kamenivo)  s  prirodze
ným  vsakovaním  neza�a�ujúcim  kanalizáciu.
Podlo�ie uká�kových vodopriepustných povrchov a
parkovísk je tvorené  z drveného kameniva rôznych
frakcii. Nako¾ko je povrch plne vodopriepustný, nie
sú potrebné vsakovacie �laby, rovnako ako ani nie
sú  potrebné  obrubníky  a  je  pou�ite¾ný  aj  vo
svahovitom  teréne,  nako¾ko  zámky  znesú
vertikálnu a aj horizontálnu zá�a� a na segmente sa
nachádzajú  aj  drobné  výènelky,  ktoré  zabraòujú
pre�mykovaniu.   Uvedený  systém  znesie  zá�a�  do
800 t/m2 .

Odhadovaná  finanèná  úspora  oproti  plochám
vytvoreným  z  betónu  sa  pohybuje  min.  o  27  %.
Úspora spoèíva v dopravných nákladoch (cca 2 000
m2/kamión),  pracovných  nákladoch  (polo�enie
min.  100  m2/hod.  pri  pripravenom  podlo�í,  èo
zabezpeèí  1  pracovná  sila),  materiálových  nákla
doch (bez obrubníkov, bez betónovania, bez vývozu
odstránenej zeminy na skládku a jej mo�né vyu�itie
na  ohranièenie  plochy  a  nasledovnú  výsadbu
drevín) a na následných platbách za stoèné. Usporí
sa aj na nákladoch na be�nú údr�bu v letných, ale aj
v  zimných  mesiacoch,  nako¾ko  sa  jedná  o
bezúdr�bový  systém. Medzi  výhody  ïalej  patrí  aj
mo�nos�  si  zvoli�  farebnos�  segmentu  �  povrchu,
èím sa zamedzí v lete prehrievaniu, v zime naopak,
absorbuje  teplo,  resp.  je mo�né docieli�  jedineèný
estetický  efekt.  Dokonca  je  mo�ne  niektoré
segmenty medzi sebou vzájomne kombinova�, èím
sa  docieli  e�te  väè�ia  funkènos�  a  komfort  pri
pou�ívaní.  Najpou�ívanej�í  segment  so  za�a�ite¾
nos�ou do   120 t/m2  je v cene 13,39 EUR/m2 (bez
DPH)  a  stal  sa  najpou�ívanej�ím  na  odstavné
plochy,  ktoré  sú  urèené  pre  osobné  automobily
a dodávky so zárukou a� 20 rokov.

Foto: Viktor Lehotský

Foto: Viktor Lehotský
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Na  realizáciu  konkrétnych  adaptaèných  opatrení
na  úrovni  obcí  (v  súlade  s  vypracovaným
adaptaèným  plánom  na  miestnej  úrovni)  mô�u
obce  popri  vlastných  finanèných  zdrojoch  (èi  u�
okam�itých  alebo  vo  forme  úverov)  vyu�i�  aj
doplnkové,  externé  nenávratné  zdroje  finan
covania.  Jedná  sa  tak  o  národné  zdroje  pre
financovanie  ako  aj  nadnárodné  finanèné
programy.  Práve  tieto  zdroje  sú  z  h¾adiska
charakteru  nenávratného  finanèného  príspevku,
ako  aj  vý�ky  potrebného  vlastného  spolufinan
covania,  pre  obce  ve¾mi  zaujímavým  a  èasto
vyh¾adávaným finanèným nástrojom na prefinan
covanie plánovaných aktivít.

Výnimkou  v  tomto  smere  nie  sú  ani  plánované
aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Práve
naopak  �  vysoká  priorita  témy  adaptácie  na
európskej úrovni, ktorá sa prená�a aj na národnú
úroveò,  sa  odzrkad¾uje  aj  v  nastavení  samotných
finanèných  programov.  To  dáva  predpoklad  pre
pomerne  zaujímavú  �kálu  finanèných  mo�ností
v tejto oblasti.

Stále  viac  pozornosti  sa  v  súèasnosti  dostáva  aj
finanèným  nástrojom,  ktoré  v  tejto  oblasti
vytvárajú  samotné  regionálne  a  miestne  samo
správy.  Jedná  sa  o  dotácie  (napr.  v  rámci
Bratislavského  samosprávneho  kraja  poskytované

v súlade s VZN o dotáciách � podpora adaptaèných
a zelených opatrení v rámci rozvoja vidieka � viac
k  týmto  dotáciám  v podkapitole  8.1.3)  alebo
mo�nosti financovania aktivít so zapojením �irokej
verejnosti  v  rámci  tvorby  participatívneho  roz
poètu,  ktoré  sú  èoraz  èastej�ie  zamerané  aj  na
podporu adaptaèných opatrení (napr. rozpoèet MÈ
Bratislava � Nové Mesto a Mesta Bratislava).

Táto  èas�  Katalógu  priná�a  preh¾ad  a  struènú
charakteristiku doplnkových,  externých nenávrat
ných  národných  a  nadnárodných  zdrojov  vyu�i
te¾ných  pre  financovanie  adaptaèných  opatrení.
Keï�e  sa  v�ak  jedná  o  pomerne  ��ivú�  oblas�
(èastokrát  sú  potrebné  detaily  predmetom  a�
konkrétnej  výzvy;  resp.  nie  v�etky  výzvy  na
predkladanie �iadostí o spolufinancovanie rovnako
pokrývajú v�etky priority/ciele/oprávnené aktivity;
alebo  v  súèasnosti  nie  sú  e�te  jasné  detaily
nastavenia  niektorých  finanèných  programov;
prípadne  èas�  uvádzaných  zdrojov  vychádza  zo
�pecifikácií  platných  len  pre  najbli��ie  obdobie  a
pod.),  je  potrebné  pri  zva�ovaní  tohoktorého
konkrétneho  zdroja  vychádza�  z  overených,
najaktuálnej�ích  dostupných  informácií.  Pre
úplnos�  preto  uvádzame  aj  východiskové
internetové informaèné zdroje, kde je mo�né získa�
v�etky potrebné dodatoèné informácie.

V súlade so závermi Rady EÚ z februára 2013 boli
aktivity  v  oblasti  zmeny  klímy  (mitigácia  a
adaptácia) priamo zaèlenené aj do relevantných OP
s  vyèlenením  indikatívnej  alokácie  na  identi
fikované opatrenia.

Programy  sú  teda  buï  priamo  zamerané  na
financovanie  konkrétnych  adaptaèných  opatrení
alebo  minimálne  zahàòajú  tému  adaptácie  na
vplyvy  zmeny  klímy  ako  prierezovú  tému.  Vo
v�etkých programoch financovania je adaptácia na
zmenu  klímy  prierezovou  témou  uvádzanou  ako
súèas�  horizontálnych  princípov,  ako  jeden
z aspektov udr�ate¾ného rozvoja, k rie�eniu ktorej
majú tieto programy (a v nich definované priority,
ciele, aktivity) prispieva�. Týmto je zároveò jedným

z  k¾úèových  aspektov  pre  odborné  posudzovanie
projektových zámerov uchádzajúcich sa o finanènú
podporu.

Osobitné postavenie v súvislosti s témou adaptácie
na  zmenu  klímy  má OP  Kvalita  �ivotného
prostredia  (www.opkzp.sk).  Program  má  �pecificky
definované  dve  prioritné  osi  zacielené  na  tému
zmeny  klímy  �  prioritnú  os 2:  Adaptácia  na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním
na  ochranu  pred  povodòami;  a  prioritnú  os 3:
Podpora  riadenia  rizík,  riadenia  mimoriadnych
udalostí  a  odolnosti  proti  mimoriadnym  uda
lostiam ovplyvneným zmenou klímy.
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Podpora  investícií  na  prispôsobovanie  sa  zmene
klímy  vrátane  ekosystémových  prístupov  sú
relevantné  adaptaèné  opatrenia  zahrnuté  pod
�pecifickým  cie¾om 2.1.1  Zní�enie  rizika  povodní
a  negatívnych  dôsledkov  zmeny  klímy.  Jedná  sa
o nasledovné oprávnené aktivity:

A. Preventívne  opatrenia  na  ochranu  pred
povodòami viazané na vodný tok
Podporované budú opatrenia, ktoré

● zmen�ujú  maximálny  prietok
povodne v toku,

● chránia  územie  pred  zaplavením
vodou  z  vodného  toku  alebo
vnútornými vodami,

● realizujú  úpravu  a  revitalizáciu
tokov  priamo  spojené  s  dosia
hnutím potrebnej úrovne ochrany
pri¾ahlých území pred povodòami.

Mô�u  by�  realizované  jednak  formou
výstavby a rekon�trukcie vodných stavieb,
napr.

● ochranné hrádze,
● poldre,
● protipovodòové línie,
● úpravy  tokov  vrátane  manipu
laèných zariadení,

● opatrenia v horných èastiach povo
dí,

● zariadenia  na  preèerpávanie  vnú
torných vôd;

ako  aj  formou  opatrení  spojených  s
vyu�itím zelenej infra�truktúry, napr.

● suchý polder,
● zaústenie potoka do moèiara.

Zahrádzanie  bystrín  v  lesoch  (pod¾a  §  27
zákona  o  lesoch)  nie  je  predmetom
podpory OP K�P, ale predmetom Progra
mu rozvoja vidieka.

B. Preventívne  opatrenia  na  ochranu  pred
povodòami  realizované  mimo  vodných
tokov
Tieto  opatrenia  by  mali  by�  realizované

  najmä v extraviláne obcí s cie¾om
● spomali� odtok vody,
● zvý�i� retenènú schopnos�,
● podpori�  akumuláciu  vody  vo
vhodných lokalitách.

Okrem  realizácie  technických  úprav
  v krajine by mali vyu�íva� je ekosystémové
  funkcie.  Podporované  budú  opatrenia
  prírodného  charakteru  s  vyu�itím  zelenej
  infra�truktúry, ako napr.

● vytváranie a obnova remízok,
● obnova  a  doplnenie  porastov
drevín  v  krajine  zadr�iavaním
vody  vo  vhodných  geomorfo
logických útvaroch;

ako  aj  vodné  stavby  na  ochranu  pred
povodòami  pod¾a  §  52  ods.  1  písm.  B)
vodného zákona, ktoré slú�ia na zachytenie

povrchového  odtoku  zo  svahov  do
zastavaných èastí obcí, ako je

● vytváranie  sústav  zberných  (zá
chytných) kanálov (priekop).

Hydromelioraèné  opatrenia  ani  aktivity  v
lesoch  zamerané  na  výstavbu  a  rekon
�trukciu  technických  diel  pre  akumuláciu
vody na úèely ochrany pred po�iarmi, ako
aj na budovanie objektov protipovodòovej
ochrany  nevy�adujúcich  stavebné  povo
lenie nie sú predmetom podpory OP K�P,
ale Programu rozvoja vidieka.

V  oboch  prípadoch  (oprávnená  aktivita  A  aj  B)
majú  by�  zvýhodòované  projekty  prírodného
charakteru  (vyu�ívajúce  zelenú  infra�truktúru)
pred  projektmi  sivej  infra�truktúry  ako  lep�ia
environmentálna  vo¾ba  (alebo  ako  doplòujúca  s
cie¾om  minimalizovania  dopadov  sivej  infra
�truktúry)  za  predpokladu,  �e  sú  rovnako  úèinné
alebo úèinnej�ie.

C. Vodozádr�né  opatrenia  v  urbanizovanej
krajine (intraviláne obcí)
OP  K�P  je  v  tejto  oblasti  zameraný  na

  podporu opatrení na záchyt a zadr�iavanie
  zrá�kovej  vody  v urbanizovanej  krajine,  a
  to  buï  prostredníctvom  prvkov  zelenej
  infra�truktúry  alebo  prvkov  technického
  charakteru. Predov�etkým ide o:

● vytváranie  bioretenèných  systé
mov  na  zadr�iavanie  zrá�kovej
vody  (da�ïové  záhrady,  zberné
jazierka a pod.),

● tzv. zelené strechy,
● povrchové èi podzemné nádr�e na
zachytávanie  zrá�kovej  vody  (na
ïal�ie  mo�né  vyu�itie  zrá�kovej
vody napr. na polievanie),

● opatrenia podporujúce vsakovanie
zrá�kovej  vody,  t.  j.  vsakovacie
prvky  (napr.  vsakovacie  pásy,
infiltraèné priekopy  a  pod.)  alebo
vyu�ívanie zatrávòovacích tvárnic.

V súlade s usmeròujúcimi zásadami výberu
projektov by mali by� prioritne podporené,
resp. zvýhodòované projekty v oblastiach s
ni��ím  podielom  zelenej  infra�truktúry,
vy��ou  mierou  zastavanosti  alebo  vy��ou
hustotou  obyvate¾ov  na  km2;  ako  aj  pro
jekty  kombinujúce  opatrenia  na  záchyt
zrá�kových  vôd  spolu  s  opatreniami
umo�òujúcim  vyu�íva�  zachytenú  vodu  v
èase sucha.

Zameranie  na  tzv.  �mäkké�  opatrenia  realizo
vate¾né aj subjektmi územnej samosprávy ponúka
v rámci prioritnej osi 2 OP K�P oprávnená aktivita
F.  Informaèné  programy  o  nepriaznivých  dôsled
koch  zmeny  klímy  a  mo�nostiach  proaktívnej
adaptácie.  Zameraná  je  na  zvý�enie  povedomia
verejnosti o negatívnych dôsledkoch zmeny klímy,
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èím  má  prispie�  k  zlep�eniu  ochrany  zdravia
a majetku obyvate¾ov.

OP  K�P  nie  je  prioritne  zameraný  na  systémový
prístup  k  rie�eniu  problematiky  zmeny  klímy,
preto�e v rámci definovaných oprávnených aktivít
neumo�òuje  tvorbu  koncepèných/strategických
dokumentov  pre  adaptáciu  na  regionálnej  a
miestnej úrovni (adaptaèných plánov).

Potrebu  systémových  opatrení  na  pripravenos�
a  prevenciu,  ktoré  prispievajú  k  zní�eniu
negatívnych dôsledkov zmeny klímy, aspoò èiasto
ène zahròuje prioritná os 3, investièná priorita 3.1
Podpora  investícií  na  rie�enie  osobitných  rizík,
zabezpeèi�  predchádzanie  vzniku  katastrof  a
vyvíjanie systémov zvládania katastrof, �pecifický
cie¾ 3.1.1:  Zvý�enie  úrovne  pripravenosti  na
zvládanie  mimoriadnych  udalostí  ovplyvnených
zmenou klímy, oprávnená aktivita:

A. Modelovanie  vývoja  mimoriadnych
udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie
rizík  viazaných  na  zmenu  klímy  a  jej
dôsledkov � z h¾adiska adaptácie na zmenu
klímy  je  to  najmä  analýza  vplyvu  zmeny
klímy,  a  podpora  modelovania  mimo
riadnych  udalostí,  ktoré  sú  k¾úèovými
podkladmi  pre  plánovanie  a  realizáciu
opatrení.

Realizácia  konkrétnych  adaptaèných  opatrení  na
miestnej úrovni je v rámci prioritnej osi 3 obsahom
oprávnenej  aktivity  A,  pod  �pecifickým  cie¾om
3.1.2: Zvý�enie  úèinnosti  preventívnych  a
adaptaèných  opatrení  na  elimináciu  environ
mentálnych  rizík  (okrem  protipovodòových
opatrení):

A. Podpora  prevencie,  prieskumu  a  sanácie
havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou
klímy  �  hodnotenie  rizikových  oblastí
ohrozených  zosuvmi  a  vykonanie  adap
taèných  opatrení,  ktoré  umo�òujú  napr.
efektívne odvádzanie vody z tohto územia,
prípadne  jej  zadr�anie  v  bezpeèných
oblastiach.

Integrovaný  regionálny  operaèný  program
(www.iropba.sk)  je  druhým  osobitne  dôle�itým
programom  z  h¾adiska  témy  adaptácie  na  zmenu
klímy. Konkrétne prioritná os 4: Zlep�enie kvality
�ivota  v  regiónoch  s  dôrazom  na  �ivotné
prostredie medzi  navrhovanými  opatreniami
zahàòa budovanie prvkov zelenej infra�truktúry na
zlep�enie  environmentálnych  aspektov  v  sídlach
a  adaptaèné  opatrenia  na  zvý�enie  odolnosti
sídelného  prostredia  na  zmenu  klímy  a  zní�enie
zranite¾nosti v jednotlivých sektoroch.

Preh¾ad  relevantných  oprávnených  aktivít/
opatrení v rámci IROP:

Investièná  priorita 4.1:  Podpora  energetickej
efektívnosti,  inteligentného  riadenia  energie  a
vyu�ívania  energie  z  obnovite¾ných  zdrojov  vo
verejných  infra�truktúrach  vrátane  verejných
budov  a  v  sektore  bývania  � �pecifický  cie¾ 4.1:
Zvý�enie  energetickej  efektívnosti  bytových
domov:

● zlep�ovanie tepelnotechnických vlastností
stavebných  kon�trukcií  bytových  domov
(zateplenie  obvodových  stien  a  strechy,
výmena  okien):  zahròuje  aj  sektor
verejných  budov  (renovácie;  výstavba;
renovácia a výstavba)

Projekty  pod  �pecifickým  cie¾om  4.1  budú
zvýhodòované, pokia¾ pri  obnove/výstavbe budov
alebo  ich  èastí  sa  budú  realizova�  opatrenia  na
minimalizáciu  vplyvu  zastaveného  prostredia  na
lokálne  klimatické  podmienky  (zadr�anie  vody,
prehrievanie  prostredia  a  pod.)  napr.  v  podobe
zelených fasád a striech.

Investièná  priorita  4.3:  Prijímanie  opatrení  na
zlep�enie  mestského  prostredia,  revitalizácie
miest,  o�ivenia  a  dekontaminácie  opustených
priemyselných  lokalít  (vrátane  oblastí,  ktoré
prechádzajú  zmenou),  zní�enia  zneèistenia
ovzdu�ia a podpory opatrení na zní�enie hluku �
�pecifický cie¾ 4.3.1:  Zlep�enie environmentálnych
aspektov  v  mestách  a  mestských  oblastiach
prostredníctvom budovania prvkov zelenej infra
�truktúry  a  adaptáciou  urbanizovaného  pro
stredia  na  zmenu  klímy  ako  aj  zavádzaním
systémových  prvkov  zni�ovania  zneèistenia
ovzdu�ia a hluku (kde výsledkovým ukazovate¾om
je podiel zelenej infra�truktúry na celkovej rozlohe
miest)  �  prièom  opatrenia  v  rámci  �pecifického
cie¾a 4.3.1 mô�u ma� charakter:

● �zelenej� (vyu�ívanie vegetácie) a �modrej�
(vyu�ívanie  vodných  prvkov)  infra�truk
túry,

● �mäkkých� (neinfra�truktúrnych prístupov
�  napr.  informaènoosvetová  èinnos�,
dotaèná politika a pod.).

IROP definuje nasledujúce aktivity pre realizáciu:
● prirodzené krajinné prvky ako napr. malé
vodné  toky,  ostrovèeky  lesa,  �ivé  ploty,
ktoré mô�u  slú�i�  ako  ekokoridory,  alebo
ná�¾apné  kamene  pre  vo¾ne  �ijúce
organizmy,

● mestské  prvky  napr.  prvky  drobnej
infra�truktúry  urbánneho  dizajnu,  zelené
parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré
biodiverzite  poskytujú  prostredie  a
ekosystémom  umo�òujú  fungovanie  a
poskytovanie  slu�ieb  prepojením
mestských,  prímestských  a  vidieckych
oblastí,

● aktivity v oblasti dopravnej infra�truktúry:
zelené  koridory  pozdå�  cyklotrás,  tzv.
greenways  (aleje,  �ivé  ploty,  remízky)  v
súvislosti  s  podporou  biodiverzity,  ktoré
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umo�òujú pohodlnú a príjemnú prepravu
v  rámci  sídla,  zelené  steny  na
protihlukových  stenách,  vegetaèné
stredové pásy,

● zazelenanie miest  (výsadba  a  regenerácia
izolaènej  zelene  odde¾ujúcej  obytnú
zástavbu  od  priemyselných  stavieb,
komerèných  areálov  alebo  frekven
tovaných dopravných koridorov),

● v  regiónoch  so  zvy�ujúcim  sa  úhrnom
zrá�ok  a  obdobiami  da�ïa  zavedenie
osobitných  zberných  systémov  na
odpadovú  a  da�ïovú  vodu  �  zachytáva�
da�ïové vody formou zaústenia stre�ných
a  terasových  zvodov  do  povrchového
odtokového  systému  na  zber  da�ïovej
vody a odvádza� zachytenú vodu do vsaku
a  zberných  jazierok,  da�ïových  záhrad,
zriaïovanie vegetaèných striech,

● multifunkèné  zóny,  kde  sa  preferuje
vyu�ívanie krajiny, ktoré pomáha zachova�
alebo obnovi� zdravé ekosystémy s vysokou
biodiverzitou,  pred  inými  nezluèite¾nými
aktivitami,

● budovanie  da�ïových  nádr�í  a  pred
èis�ovanie  da�ïových  vôd  (ve¾ké
parkoviská èi iné dopravné, priemyselné a
obchodné  areály),  ochladzovacie  koridory
v urbanizovanom prostredí,

● regenerácia  vnútroblokov  sídlisk  s
uplatnením ekologických princípov tvorby
a  ochrany  zelene  (cie¾ovým  územím  pre
túto  aktivitu  je  celá  SR  s  výnimkou  Bra
tislavského kraja).

Cie¾ovým územím pre  realizáciu aktivít  je územie
vymedzené  pre  aktivity  udr�ate¾ného  mestského
rozvoja  v  zmysle  integrovaného prístupu k územ
nému  rozvoju,  no  s  výnimkou  mestskej  funkènej
oblasti na území Bratislavského kraja (Pozn. funkèné
územie hlavného mesta Bratislava tvorí jeho 17 mestských èastí
a  obce  Malacky,  Pezinok,  Senec,  Plavecký  �tvrtok,  Modra,
Kalinkovo,  Láb,  Zohor,  Limbach,  Hamuliakovo,  Stupava,
Svätý  Jur,  Dunajská  Lu�ná,  Borinka,  �enkvice,  Rovinka,
Marianka,  Vinièné,  Miloslavov,  Kostoli�te,  Slovenský  Grob,
Zálesie, Lozorno, Vinosady, Malinovo,  Záhorská Ves, Ivanka
pri  Dunaji,  Vysoká  pri    Morave,  Nová  Dedinka,  Jablonové,
Ve¾ký Biel, Chorvátsky Grob, Bernolákovo, Tomá�ov, Most pri
Bratislave).

V  závislosti  od  konkrétneho  projektu  by mali  by�
realizované opatrenia, ktoré zoh¾adòujú nasledov
né  v�eobecné  aspekty  vo  vz�ahu  k  sídelnému
prostrediu:

● zavádzanie postupov udr�ate¾ného hospo
dárenia  so  zrá�kovými  vodami  formou
zni�ovania  podielu  nepriepustných
povrchov � na verejných priestranstvách v
meste ako aj na parkoviskách v maximálne
mo�nej  miere  ponecháva�  priepustné
povrchy  (zatrávòovacie  dla�dice,  dla�by  v
pieskovom lô�ku a pod.),

● pri  správe  a  údr�be  zelene  vyu�íva�
záhradnícke  technológie,  vyvinuté  za
úèelom  úspory  vody  a  prehodnoti�
intenzitné  triedy  údr�by  zelene  s  cie¾om
prírode blízkemu mana�mentu zelene,

● prispôsobi�  výber  kostrových  drevín  pre
výsadbu  v  sídlach  na  predpokladané
zvý�enie  teploty  a  posun  vý�kového
vegetaèného  stupòa,  zvý�i�  diverzifikáciu
druhovej  a  vekovej  �truktúry  drevín,  vo
väè�ej miere vysádza� aj krátkoveké druhy
stromov,  a  to  v  poraste  aj  ako  cie¾ových
drevín,

● v bezprostrednej blízkosti  obytných  zón v
intravilánoch  miest  a  obcí  prispôsobi�
mana�ment  údr�by  a  druhové  zlo�enie
verejnej  zelene  zdravotnohygienickým
�tandardom kvality ovzdu�ia s oh¾adom na
obsah alergénov.

Pre efektívne dosiahnutie èo najväè�ieho príspevku
k  naplneniu  �pecifického  cie¾a  4.3.1  by  mali
navrhované  projekty  re�pektova�  nasledovné
princípy:

● projekty  výsadby  a  regenerácie  izolaènej
zelene na iných miestach ako pre tento úèel
vymedzených v platnej územnoplánovacej
dokumentácii (v platnom územnom pláne)
nie sú oprávnené,

● podporené  stavebné  objekty  (verejne
prístupné  priestory  a  verejne  prístupné
budovy)  musia  by�  plne  bezbariérové  v
súlade s princípmi univerzálneho navrho
vania � projekt spåòa po�iadavky v súlade s
Vyhlá�kou M�P SR è. 532/2002 Z. z.,

● uprednostòované  budú  costbenefit
efektívne  projekty  s  dopadom  na  vy��í
poèet obyvate¾ov (sídliská a pod.),

● projekt  zoh¾adòuje  výber  správnej
vegetácie ako i problém nakladania s da�
ïovými  vodami  a  zároveò ma� merate¾né
dopady  na  zní�enie  hlukového  a  pracho
vého za�a�enia obyvate¾stva.

Mo�nos�  financova�  �pecifické  aktivity
zoh¾adòujúce  princípy  adaptácie  poskytuje  aj
prioritná  os 1  Bezpeèná  a  ekologická  doprava
v regiónoch, investièná priorita 1.2 orientovaná na
podporu  udr�ate¾nej  regionálnej  a  miestnej
mobility.  Technologické  postupy  a  rie�enia
prispievajúce k adaptácii na zmenu klímy je mo�né
realizova�  v  rámci  �pecifického  cie¾a 1.2.1
Zvy�ovanie  atraktivity  a  konkurencieschopnosti
verejnej  osobnej  dopravy  �  aktivita C.)  zlep�enie
infra�truktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je
uvedené  v  miestnych/regionálnych  plánoch
udr�ate¾nej  dopravy,  ktoré  budú  vyvinuté,  medzi
inými  rekon�trukcia,  modernizácia  a  výstavba
záchytných  parkovísk  Park & Ride  (P+R),  Kiss &
Ride  (K+R),  Bike  &  Ride  (B+R)  a  in�talácia
systému  chytrého  parkovania  v  atraktívnych
oblastiach miest. Rovnaký prístup mo�no uplatni�
aj  v  rámci  �pecifického  cie¾a  1.2.2  �  aktivita  A.)
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rekon�trukcia, modernizácia a výstavba  infra�tru
ktúry pre nemotorovú dopravu � budovanie prvkov
upokojovania dopravy, kde sú zahrnuté pe�ie zóny
a shared space.

Prioritná  os  5: Miestny  rozvoj  vedený  komunitou
(CLLD)
Medzi  hlavné  prioritné  oblasti  rie�ené  prostred
níctvom  prístupu  CLLD  (miestneho  rozvoja
vedeného  komunitou  v  SR,  ktorého  cie¾om  je
posilnenie  hospodárskej,  sociálnej  a  územnej
súdr�nosti preva�ne vidieckeho územia a zaistenie
dlhodobého  udr�ate¾ného  rozvoja  územia  s
rie�ením  vz�ahov  medzi  vidieckymi  rozvojovými
centrami  a  ich  funkèným  zázemím)  patrí  popri
ochrane  �ivotného  prostredia,  efektívnom  a
udr�ate¾nom hospodárení so zdrojmi aj adaptácia
na dôsledky klimatickej zmeny.

V ostatných operaèných programoch mo�no tému
zmeny  klímy  (mimo  horizontálneho  princípu
udr�ate¾ný  rozvoj)  identifikova�  v  nasledujúcich
podobách:

Napríklad,  ambíciou
(www.goo.gl/UfXh1L)  je  taktie� prispie�  k

zmierneniu  negatívnych  dôsledkov  klimatických
zmien.  OP  definuje,  �e  �je  nevyhnutné,  aby
adaptaèné  opatrenia  na  klimatické  zmeny  boli
nále�ite zva�ované v procese plánovania výstavby,
èi modernizácie dopravnej  infra�truktúry,  aby  sa
zabezpeèilo,  �e  investície  v  sektore  dopravy  budú
odolné  voèi  klimatickým  zmenám  a  prírodným
katastrofám, ktoré so sebou priná�ajú�.

 (www.goo.gl/Knwnjz) �pecifikuje
príkladovú  aktivitu  �podpora  zamestnanosti  a
samozamestnania,  podpora  zamestnanosti  v
environmentálnom  sektore  (zelené  profesie)  a
programy zamestnanosti v súlade s prechodom na
nízkouhlíkové  hospodárstvo  odolné  proti  zmene
klímy,  programy  zamestnanosti  v  súlade  s
prechodom na zelené hospodárstvo, nízkouhlíkové
hospodárstvo,  zmenu  klímy  a  na  výkonnostnú
ekonomiku� pre �pecifický cie¾ 3.1.2 Zlep�i� prístup
na  trh  práce  uplatnením  úèinných  nástrojov  na
podporu zamestnanosti vrátane podpory mobility
na získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej
èinnosti  a  aktivít  vo  vidieckych  oblastiach,
a prioritnú os 3 Zamestnanos�.

(www.goo.gl/LFuv4A)  hovorí,  �e  �problémy
vyplývajúce  z  klimatických  zmien  upriamujú
pozornos�  na  územnú  koordináciu  politík,
predov�etkým  v  oblasti  klímy,  verejného  zdravia,
energie,  vodného  hospodárstva,  po¾nohos
podárstva, bývania, cestovného ruchu a dopravy a
iných  politík  a  je  potrebné  adresova�  ich  aj  v
kontexte  rozvoja  verejnej  správy  a  verejných
slu�ieb.  V  rámci  OP  EVS  budú  podporené

adaptaèné  opatrenia  v  súlade  so  �Stratégiou
adaptácie  SR  na  nepriaznivé  dôsledky  zmeny
klímy� (6.2 Sociálne a ekonomické aspekty).
Podpora  prispôsobovania  sa  zmene  klímy,
predchádzanie  riziku  a  jeho  riadenie  (tematický
cie¾  5)  majú  by�  podporené  opatreniami,  ktoré
posilnia  aktívny  mana�ment  rizík  vo  verejnej
správe,  odolnos�  systémov  verejnej  správy  proti
rizikám a  ich schopnos� zabezpeèi� verejné slu�by
pri  krízových  situáciách  a  ktoré  prostredníctvom
podpory systémových opatrení posilnia schopnos�
verejnej  správy  aktívne  prispie�  k  predchádzaniu
rizikám  a  ich  riadeniu  pri  poskytovaní  verejných
slu�ieb.
Priamo  sa  v�ak  téma  adaptácie  na  zmenu  klímy
vyskytuje  len  v  opise  typu  a  príkladu  aktivity  pre
�pecifický  cie¾ 1.2:  Modernizované  riadenie
¾udských zdrojov a zvý�ené kompetencie zamest
nancov:  a  to zvy�ovanie  informovanosti  zamest
nancov verejnej  správy o politikách zameraných
na  zmieròovanie  a  prispôsobenie  sa  zmenám
klímy.

Zmieròovanie  zmeny  klímy  a  adaptácia  na  òu  je
prierezovým  cie¾om  aj  v

(www.goo.gl/eaujN8).  Nosné  programové
opatrenia,  ktoré  obsahujú  akcie  priamo
prispievajúce  k  zni�ovaniu  vplyvov  klimatickej
zmeny a prispôsobovaniu sa ich vplyvom, sú:

● opatrenie  4:  Investície  do  hmotného
majetku  �  predov�etkým  investície  do
zlep�enia  efektívnosti  závlahových  systé
mov,

● opatrenie 5: Obnova potenciálu po¾nohos
podárskej  výroby  znièeného  prírodnými
katastrofami a katastrofickými udalos�ami
a  zavedenie  vhodných  preventívnych
opatrení � investície týkajúce sa zlep�enia
hydromelioraènej  infra�truktúry,  ktorá
zabezpeèí  ochranu  po¾nohospodárskej
pôdy pred záplavami, ako aj pred suchom
zvý�ením vodozádr�nej schopnosti,

● opatrenie  6:  Rozvoj  po¾nohospodárskych
podnikov  a  podnikate¾skej  èinnosti  �
investície  na  budovanie  zariadení  na
energetické vyu�ívanie OZE,

● opatrenie  7:  Základné  slu�by  a  obnova
dedín vo vidieckych oblastiach � investície
do úspor energií a zelenej infra�truktúry,

● opatrenie 8:  Investície do rozvoja  lesných
oblastí a zlep�enie �ivotaschopnosti lesov �
investície  do  malých  vodných  nádr�í  v
lesoch, obnovy lesov, zlep�ených postupov
obhospodarovania  lesa,  preventívnych
opatrení  v  lesoch,  protipo�iarnej  ochrany
lesov,

● opatrenie 10: Agroenvironmentálnoklima
tické opatrenie �

q integrovaná  produkcia:  podpora
sadov  a  viníc  v  integrovanej
produkcii,  ktoré  predstavujú
adaptaèný prvok v krajine,
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ornej  pôde:  podporené  v
najúrodnej�ích oblastiach SR, bez
chemického  o�etrovania  a  hno
jenia  a  bez  prejazdov  po¾no
hospodárskej techniky,

q ochrana  biotopov  poloprírodných
a  prírodných  trávnych  porastov:
podporené  obhospodarovanie
vybratých  plôch  7  typov  polo
prírodných a prírodných trávnych
porastov. Ka�dý typ má stanovený
spôsob  a  podmienky  obhospo
darovania  na  ich  ochranu  a
udr�anie  v  oblasti  obmedzenej
aplikácie  hnojív  a  neaplikovaním
prípravkov na ochranu rastlín,

q ochrana  biotopu  sys¾a  pasien
kového:  podporené  mana�ovanie
trávnych  porastov  na  presne
stanovených  lokalitách bez pou�i
tia chemických  látok, obmedzenie
hnojenia organickými hnojivami a
vylúèenia  akýchko¾vek  úprav
terénu,

q ochrana dropa fúzatého: realizácia
osevných postupov s mozaikovým
usporiadaním  po¾nohospodár
skych  kultúr  a  stanoveným
percentuálnym  zastúpením  prí
slu�ných  plodín  s  povolenou
aplikáciou  len  urèitých  stano
vených  prípravkov  na  ochranu
rastlín,  ktoré  nemajú  vplyv  na
chránený druh,

q ochrana vodných zdrojov � CHVO
�itný  ostrov:  precízne  hnojenie
po¾nohospodárskej  pôdy  (alebo
presné  hnojenie  po¾nohospodár
skych pôd) zabezpeèujúce ochranu
podzemných vodných zdrojov.

● opatrenie  11:  Ekologické  po¾nohospodár
stvo  �  platby  na  konverziu  na  ekologické
po¾nohospodárstvo;  platby  na  udr�anie
ekologického po¾nohospodárstva,

● opatrenie  12:  Natura  2000  �  realizácia
osobitných  metód  hospodárenia  na
územiach Natura 2000 (lesná a po¾nohos
podárska  pôda)  s  úplným  zákazom
pou�ívania  chemických  prípravkov  a
dodatkových hnojív,

● opatrenie  14:  Dobré  �ivotné  podmienky
zvierat � kompenzaèné platby súvisiace so
zavádzaním  takých  chovných  postupov,
ktoré sú nad rámec príslu�ných povinných
�tandardov  a  be�nej  chovate¾skej  praxe,
vedúce k zväè�eniu ustajòovacích priesto
rov zvierat,

● opatrenie 15: Lesníckoenvironmentálne a
klimatické  slu�by  a  ochrana  lesov  �
podpora  osobitných  metód  mana�mentu
lesníckych  èinností  hlavne  v  územiach
Natura  2000  s  cie¾om  chráni�  prírodné
prostredie a krajinu, hlavne biodiverzitu a
územia s vysokou prírodnou hodnotou.

Programové opatrenia, ktoré podporujú realizáciu
akcií  prispievajúcich  k  zni�ovaniu  vplyvov
klimatických  zmien  a  prispôsobovaniu  sa  ich
vplyvom, sú:

● opatrenie 1: Prenos vedomostí a zruèností
�  podpora  vzdelávacích  a  informaèných
aktivít  zameraných  na  mitigaèné  a  adap
taèné opatrenia,

● opatrenia 2: Poradenské slu�by � poraden
ské  slu�by  zamerané  na  pomoc
po¾nohospodárom  a  lesným  hospodárom
prispievajúce  k  zni�ovaniu  tvorby  sklení
kových plynov a vykonávaniu adaptaèných
opatrení  na  nepriaznivé  dôsledky  zmeny
klímy,

● opatrenie 16: Spolupráca � realizácia pilot
ných  projektov,  ktoré  napomô�u  podni
kom  sa  lep�ie  prispôsobi�  klimatickým
zmenám  a  vyvinú�  úèinné  preventívne
opatrenia.

Environmentálny  fond  (www.envirofond.sk)  je
primárne  zriadený  za  úèelom  uskutoèòovania
�tátnej podpory starostlivosti o �ivotné prostredie a
tvorbu  �ivotného  prostredia  na  princípoch  trvalo
udr�ate¾ného rozvoja. Hlavným poslaním fondu je
poskytovanie  finanèných prostriedkov  �iadate¾om
vo  forme  dotácií  alebo  úverov  na  podporu
projektov  v  rámci  èinností  zameraných  na
dosiahnutie  cie¾ov  �tátnej  environmentálnej
politiky na celo�tátnej,  regionálnej alebo miestnej
úrovni.

Podporu  Envirofondu  formou  dotácie  je  mo�né
v  súvislosti  s  adaptáciou  na  zmenu  klímy  získa�
v  nasledujúcich  oblastiach/na  nasledujúce  opa
trenia,  ktoré  sú  predmetom  ka�doroènej  �peci
fikácie:

A. Oblas�:  Ochrana  ovzdu�ia  a  ozónovej
vrstvy Zeme

● Èinnos�  A3:  Opatrenia  na  podporu
projektov zameraných na zlep�enie kvality
ovzdu�ia:

q zatrávòovanie  plo�ných  zdrojov
zneèis�ovania ovzdu�ia
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q výsadba  zelene  (napr.  zelených
plotov pozdå� komunikácií)

B. Oblas�: Ochrana a vyu�ívanie vôd
● Èinnos�  BK5:  Roz�írenie  alebo  rekon
�trukcia existujúcej stokovej siete (verejnej
kanalizácie)

● Èinnos� BP1: Opatrenia na vodnom toku �
podpora  urèená  na  realizáciu  opatrení
zabezpeèujúcich ochranu a prevenciu pred
povodòami:

q technické a biotechnické opatrenia
na  vodnom  toku  zamerané  na
zvý�enie  prietoènej  kapacity
koryta  toku  a  zabezpeèenie
retenènej schopnosti krajiny

● Èinnos�  BP2:  Opatrenia  mimo  vodného
toku:

q vybudovanie  a  rekon�trukciu
systémov odvodòovacích zariadení
slú�iacich  na  odvádzanie  vôd  z
povrchového odtoku (ide o vodu zo
zrá�ok, ktorá nevsiakla do zeme a
ktorá je odvádzaná z terénu alebo
z  vonkaj�ích  èastí  budov  do
povrchových  vôd  alebo  do  pod
zemných vôd)

q opatrenia  mimo  vodného  toku,
ktoré  zmen�ujú  maximálny
prietok  povodne  a  ktoré  sú
zamerané  na  zní�enie  následkov
intenzívnych  zrá�ok,  hromadenia
sa  vody  z  topiaceho  snehu  alebo
dôsledkov  vystúpenia  hladiny
podzemnej  vody  nad  povrch
terénu  v  území,  chránenom  vod
nou  stavbou  alebo  inou  stavbou
pred úèinkami povodní

● Èinnos� BR1: Rybárstvo:
q aktivity  zamerané na  revitalizáciu
vodných tokov (preèistenie, prehå
benie,  zvý�enie  prietoku    pod.)
realizované  osobami  priamo  sa
zaoberajúcimi  problematikou  ry
bárstva v rámci SR

D. Oblas�: Ochrana Prírody a krajiny
● Èinnos�  D1:  Zakladanie  prvkov  ÚSES  a
zelenej  infra�truktúry  na  základe
schválenej dokumentácie ÚSES

POD.  Oblas�:  Program  obnovy  dediny  �
zlep�ovanie  kvality  �ivotného  prostredia  na
vidieku

● Èinnos�  POD1:  Kvalita  �ivotného
prostredia na vidieku � aktivity zamerané
na  podporu  ochrany  vodných  pomerov  a
vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni:

q èistenie,  obnova  a  ochrana
vodných  tokov,  sprietoènenie
prieènych  profilov,  mostov  a
priepustov,  obnova  (sprietoè

nenie)  màtvych  ramien,  mana�
ment lu�ných lesov

● Èinnos�  POD2:  Zelená  infra�truktúra  a
adaptaèné  opatrenia  na  zmiernenie
dopadov zmeny klímy:

q spracovanie  dokumentácie  zame
ranej  na  rie�enie  zelenej
infra�truktúry,  projektovej  �túdie
adaptácie  na  zmeny  klímy
(protipovodòové  opatrenia,  opa
trenia  zamerané  na  zní�enie
energetickej  nároènosti  a  vyu�itia
obnovite¾ných  zdrojov  energie  a
pod.) a lokálnej stratégie adaptácie
na dopady zmeny klímy,

q aktivity  zamerané  na  budovanie
prvkov  zelenej  infra�truktúry
mimo  zastavaného  územia
(plo�ných, skupinových, líniových,
solitérnych):  výsadba,  obnova  a
starostlivos�  o  nelesnú  drevinovú
vegetáciu  (napr.  staré  a  krajové
odrody a pôvodne druhy, brehové
porasty,  vetrolamy,  stromoradia,
remízky,  aleje  a  kroviny  napr.
pozdå�  spravovaných  a  po¾ných
komunikácií,  na  hraniciach
po¾nohospodárskych  honov,
medziach  a  prirodzených  te
rénnych  hraniciach,  izolaènej
zelene,  vegetaèných  pásov  vysá
dzaných po vrstevniciach atï.),

q aktivity  zamerané  na  budovanie
prvkov  zelenej  infra�truktúry  v
zastavanom  území  (plo�ných,
skupinových,  líniových,  solitér
nych):  budovanie  a  revitalizácia
verejných priestranstiev a parkov,
kvetinových  alebo  bylinkových
záhonov,  stromoradí,  alejí,
mobilnej  zelene,  komunitných
záhrad (vrátane budovania prvkov
drobnej  architektúry  odrá�ajúcej
charakter  vidieckej  krajiny  v
rozsahu  max.  50  %  z  rozpoètu
�iadanej dotácie),

q ochrana charakteristického vzh¾a
du  krajiny,  starostlivos�  o
historické krajinné �truktúry a ich
rekon�trukcia  (banské  relikty,
agrárne  �truktúry,  obnova  terás,
línií vegetácie, atï.), starostlivos� o
významné  krajinné  prvky  a
pamätihodnosti (napr. ra�eliniská,
stepné  spoloèenstvá,  remízky,
trvalé  trávne  porasty,  náleziská
nerastov  a  skamenelín,  umelé  a
prirodzené  skalné  útvary,  bo�ie
muky, kaplnky a krí�e, ktoré tvoria
súèas� krajiny),
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druhov  rastlín  (vrátane  likvidácie
inváznych druhov pozdå� vodných
tokov  po  dohode  so  správcom
toku),

q aktivity  zamerané  na  zmiernenie
dopadov  klimatických  zmien,
adaptaèné  opatrenia  na  lokálnej
úrovni  v  súlade  so  Stratégiou
adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
(realizaèné  aktivity:  zakladanie
vegetaèných  striech  na  verejných
budovách,  budovanie  stabilných
vodných  prvkov,  zber  da�ïovej
vody  z  nepriepustných  povrchov
(strechy)  a  jej  vyu�itie  napr.  ako
závlahovej vody pre verejnú zeleò,
pou�itie  tieniacich    prvkov  �
slnolamov  v  kombinácií  s
ochladzujúcimi  úèinkami  vegetá
cie,  da�ïové  záhrady,  odvedenie
vody  formou  budovania  rigolov  s
nepriepustným  povrchom  pri
komunikáciách,  chodníkoch,  par
koviskách,  verejných  plochách
atï.,  protipovodòové  opatrenia
vykonávané  na  vodnom  toku
nutne  v  spolupráci  so  správcom

vodného  toku  a  na  základe
odborne  spracovanej  projektovej
dokumentácie,  podpora  cyklistic
kej dopravy),

q výmena  a  budovanie  vodoprie
pustných  verejných  plôch  v
rozsahu  max.  50  %  z  rozpoètu
�iadanej  dotácie  a  v  kombinácii  s
výsadbou  verejnej  zelene,  (napr.
formou  zatrávòovacej  dla�by,
zámkovej  dla�by  s  pou�itím
priepustného/polopriepustného
podkladu  (lô�ka)  a  s  dodr�aním
�kár  2�3  mm  vyplnených  kremi
èitým pieskom).

● Èinnos� POD3: Environmentálna výchova,
vzdelávanie a osveta:

q aktivity  zamerané  na  zlep�ovanie
environmentálneho  povedomia,
realizáciu  programov  environ
mentálnej  výchovy,  vzdelávania  a
osvety,  �írenie  príkladov  dobrej
praxe,  tvorbu  výstav,  posterov,
publikácií  a  uèebníc  s  environ
mentálnou  tematikou,  odborných
besied, informaèných akcií.

Zriaïovate¾om  neinvestièného  fondu  EkoFond
(www.ekofond.sk)  je  Slovenský  plynárenský  prie
mysel, a.s. Od roku 2007 fond finanène podporuje
predov�etkým  projekty  efektívneho  vyu�ívania
energií,  ochrany  �ivotného  prostredia  a  aktivít
spojených s osvetou v týchto oblastiach.

V  súvislosti  s  adaptáciou  na  zmenu  klímy  mô�u
obce  a  mestá  získa�  finanènú  podporu  v  rámci
grantového  programu 02  Zlep�enie  energetickej
hospodárnosti budov. Príspevky sú orientované na
realizáciou  energetických  opatrení  v  �kolách
a  �kolských  zariadeniach,  sociálnych,  zdravot
níckych a kultúrnych zariadeniach � na zateplenie
obvodového  plá��a  a  strechy  budov  a
výmenu starých okien a vytvori�  tak predpoklady
pre  bezpeènú  a  energeticky  efektívnu  prevádzku
týchto zariadení.

Nadácia  Ekopolis  je  od  roku  1991  zdrojom
finanènej  podpory  pre  aktívnych  obèanov,
partnerom  obcí,  súkromného  sektora,  �tátu
a  zahranièných  donorov  (www.ekopolis.sk).  Medzi
oblasti  podpory  nadácie  patrí  �ivotné  prostredie
a  Mestá  pre  ¾udí  a  relevantnými  grantovými
programami sú:

● �ivotné  prostredie  (Zelené  oázy,  Stromy
namiesto letákov, Na energiu s rozumom,
Sú�a� pre vodu)

● Mestá pre ¾udí (Verejné priestory)

Nadácia  Slovenskej  sporite¾ne  pôsobí  od  roku
2005 a má celo�tátnu pôsobnos�. Prostredníctvom
podpory kvalitných verejnoprospe�ných projektov
pomáha  realizova�  aktivity,  ktoré  posilòujú
základné spoloèenské hodnoty. Má ambíciu nielen
darova� finanèné prostriedky, ale prostredníctvom
rôznych  aktivít  dosiahnu�  kvalitatívne  zmeny  v
oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, �portu, zdravia,
charity, èi tvorby a ochrany �ivotného prostredia.

Grantový program Nadácie Slovenskej  sporite¾ne
(www.nadaciaslsp.sk) Obce  bli��ie  k  vám  má  èas�
venovanú podpore rozvoja prírodného prostredia,
v  rámci  ktorej mô�u  by�  podporené  napríklad  aj
aktivity rozvoja zelenej a modrej infra�truktúry.

Tému verejných priestranstiev zahàòa aj grantový
program Nadácie Orange Spojme sa pre dobrú vec
(www.nadaciaorange.sk). Nadácia pôsobí od roku 1999
a popri podpore deficitných skupín a vzdelávania je
zameraná aj na komunitný rozvoj.
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Od  roku  2002  pôsobí  Nadácia  SPP
(www.nadaciaspp.sk).  Partnerský  program  Nadácie
SPP  a  SPP  s  názvom SPPoloène  je  zameraný  na
podporu  projektov  z  oblasti  regionálneho  a
komunitného  rozvoja,  zameraných  na  rozvoj
miestnych  komunít,  vo  v�etkých  regiónoch
Slovenska, s cie¾om zlep�i� ich kvalitu �ivota.

Otvorenou  neziskovou  platformou  pre  rozvoj
verejnoprospe�ných  aktivít  a  verejne  prístupných
priestranstiev  v  okolí  slovenského  toku  Dunaja,
vrátane  Malého  Dunaja  je  Dunajský  fond
(www.dunajskyfond.sk),  ktorého  zriaïovate¾om  je
Stredoeurópska nadácia.

Prostredníctvom vyhlasovaných grantových výziev
fond  podporuje  konkrétne  verejnoprospe�né
aktivity  rôznorodého  charakteru  (medzi  inými  aj
ochrana  a  tvorba  �ivotného  prostredia,  ochrana
a  podpora  zdravia)  viazané  na  rieku  Dunaj
a  verejne  prístupné  priestranstvá,  rozvoj  územia
a súvisiacej infra�truktúry, v súlade s cie¾mi Charty
Dunajského fondu.

Poskytovanie  dotácií  z  rozpoètu  Bratislavského
samosprávneho kraja upravuje V�eobecne záväzné
nariadenie  è.  2/2016.  Zo  4  dotaèných  schém
programu  je  na  realizáciu  adaptaèných  opatrení
priamo  zameraná Bratislavská  regionálna
dotaèná  schéma  na  podporu  rozvoja  vidieka  �
oblas�  podpory 1.  Obnova  obcí,  ktorej  cie¾om  je
zlep�enie kvality �ivota obyvate¾ov vidieka. Pre rok
2017  budú  oprávnené  aktivity  pre  realizáciu
adaptaèných  opatrení  v  rámci  nasledujúcich
opatrení:

● Rekon�trukcia,  revitalizácia  a  moder
nizácia  verejných  priestranstiev  obcí
(povinná  kombinácia  minimálne  troch
oprávnených aktivít)

q rekon�trukcia  a  úprava  spevne
ných plôch

q revitalizácia  pitnej  fontány  a
vodného prvku

q obnova verejnej zelene
● Skvalitòovanie verejnej zelene v obci

q sadové úpravy alejových stromov,
záhonov a kríkov

● Adaptaèné opatrenie
opatrenia  na  zadr�iavanie  zrá�
kovej vody v urbanizovanej krajine
(povrchové èi podzemné nádr�e na
zachytávanie  a  uchovávanie  zrá�
kovej vody) a jej opätovné vyu�itie
pre  zefektívnenie  hospodárenia
(napr. na zavla�ovanie zelene, ako
ú�itkovú vodu) a od¾ahèenie kana
lizaènej siete a ÈOV

q opatrenia  na  zadr�iavanie  zrá�
kovej vody v urbanizovanej krajine

(povrchové èi podzemné nádr�e na
zachytávanie  a  uchovávanie
zrá�kovej  vody)  a  jej  opätovné
vyu�itie  pre  zefektívnenie  hospo
dárenia  (napr.  na  zavla�ovanie
zelene,  ako  ú�itkovú  vodu)  a
od¾ahèenie  kanalizaènej  siete
a ÈOV

q vytváranie  bioretenèných  systé
mov  na  zadr�iavanie  zrá�kovej
vody  (da�ïové  záhrady,  zberné
jazierka  a  pod.),  tzv.  zelené
strechy,  vertikálne  zelené  steny/
fasády pre ochladzovanie prostre
dia/budov a zni�ovanie nepriazni
vých  dôsledkov  zmeny  klímy
(napr.  extrémne  horúèavy  a
dlhodobé sucho)

q aktivity  podporujúce  vsakovanie
zrá�kovej  vody  do  prírodného
podlo�ia,  t.  j.  vsakovacie  prvky
(napr. vsakovacie pásy, vsakovacie
jamy a tunely, infiltraèné priekopy,
priepustný  betón/  asfalt,    a  pod.)
alebo  vyu�ívanie  zatrávòovacích
tvárnic  pre  zlep�enie  kolobehu
vody  v  prírode,  zní�enie  rizika
povodní, zni�ovanie nepriaznivých
dôsledkov  zmeny  klímy  (napr.
extrémne  horúèavy  a  dlhodobé
sucho)  a  od¾ahèenie  kanalizaènej
siete a ÈOV (oprávnenou aktivitou
nie  je  vybudovanie/  revitalizácia/
spevnenie  vpustov  a  odvodòo
vacích rigolov odvádzajúcich vodu
z  krajiny,  napr.  ústiacich  do
kanalizaènej siete a pod.)

Oprávnenými  �iadate¾mi  sú  obce  Bratislavského
kraja, vrátane mestských èastí Hlavného mesta SR
Bratislava s poètom obyvate¾ov do 12 000 (pod¾a
�Ú  SR  za  r.  2015; mestské  èasti  Vajnory,  Lamaè,
Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Èunovo).

Minimálna vý�ka �iadanej dotácie musí by� 5 000
EUR.  Maximálna  vý�ka  dotácie  poskytnutá
jednému  �iadate¾ovi  v  jednom  rozpoètovom  roku
(týka sa v�etkých �iadostí o dotáciu v rámci jedného
rozpoètového  roka,  vrátane  iných  dotaèných
schém) nesmie prekroèi� sumu vy��iu ako 20 000
EUR. �iadate¾ o dotáciu je povinný spolufinancova�
projekt do vý�ky 10 % z po�adovanej sumy.

Celková vý�ka dostupných finanèných prostriedkov
na  daný  rok  je  zverejnená  po  schválení  rozpoètu
BSK  na  príslu�ný  rok.  Vo  Výzve  na  predkladanie
�iadostí v rámci Bratislavskej regionálnej dotaènej
schémy na  podporu  rozvoja  vidieka  pre  rok  2016
predstavovala  táto  èiastka  100 000 EUR, pre  rok
2017  èiastku  350  000  EUR.  Bli��ie,  aktuálne
informácie  sú  k  dispozícii  na  webstránke
www.bratislavskykraj.sk v sekcii Dotácie.
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Program LIFE (www.goo.gl/MaKmCl) je �pecializovaný
program  financovania  pre  �ivotné  prostredie
a ochranu klímy pod gesciou Európskej komisie.

Podprogram  Ochrana  klímy  zahàòa  3  prioritné
oblasti � Zmieròovanie zmeny klímy, Adaptácia na
zmenu  klímy  a  Správa  a  informovanie  v  oblasti
zmeny klímy.

S cie¾om prispie� k snahe o zvý�enie odolnosti voèi
zmene  klímy  sa  v  rámci  prioritnej  oblasti
Adaptácia  na  zmenu  klímy  sledujú  najmä  tieto
konkrétne ciele:

● prispieva� k tvorbe a vykonávaniu politiky
Únie  v  oblasti  adaptácie  na  zmenu  klímy
vrátane  uplatòovania  vo  v�etkých
politických  oblastiach,  najmä  prostred
níctvom tvorby, testovania a demon�trácie
politík  alebo  prístupov  v  oblasti  riadenia,
najlep�ích postupov a rie�ení zameraných
na  adaptáciu  na  zmenu  klímy,  prípadne
vrátane ekosystémových prístupov,

● zlep�ova� vedomostnú základòu pre vývoj,
posudzovanie, monitorovanie, hodnotenie
a  vykonávanie  úèinných  opatrení  na
adaptáciu  na  zmenu  klímy,  prièom  sa  v
nále�itých prípadoch uprednostnia opatre
nia  uplatòujúce  ekosystémový  prístup,
a zvy�ova� kapacitu na uplatòovanie týchto
poznatkov v praxi,

● u¾ahèova�  vývoj  a  vykonávanie  integro
vaných prístupov, napríklad pre stratégie a
akèné plány na adaptáciu na zmenu klímy,
na miestnej,  regionálnej  alebo  celo�tátnej
úrovni, prièom sa vo vhodných prípadoch
uprednostnia ekosystémové prístupy,

● prispieva�  k  vývoju  a  demon�trácii  ino
vatívnych  technológií,  systémov, metód  a
nástrojov  na  adaptáciu  na  zmenu  klímy,
ktoré  sú  vhodné  na  zopakovanie,  presun
alebo uplatòovanie.

Projekty  programu  LIFE mô�u  by�  zamerané  na:
roz�írenie,  resp.  doplnenie  poznatkov  o
spôsobených  �kodách  a  nákladoch  a  prínosoch
adaptácie;  analýzy  a  hodnotenie  rizík  na
regionálnej  a  lokálnej  úrovni;  rámce,  nástroje  na
podporu  rozhodovania  a  prostriedkov/spôsobov
monitorovania  a  hodnotenia  �poadaptaèných�
úsilí/opatrení,  ak  tieto  sú  implementovate¾né  a
replikovate¾né.

Aktívne  povzbudzovaná  je  príprava  projektov
zameraných  na

.  Tieto  projekty  umo�nia  reagova�  na

nieko¾ko  tém  identifikovaných  v  rámci  EÚ
adaptaènej  stratégie,  ako  napr.  zelená  infra
�truktúra  a  ekosystémové  prístupy  k  adaptácii;
inovatívne  adaptaèné  technológie/postupy;  po
vodne;  voda;  vypracovanie  a  implementácia
adaptaèných stratégií a plánov.

Nasledujúce aktivity sú príkladmi, ktoré by mohli
prispie�  k  naplneniu  tohto  významného  cie¾a
politiky EÚ:

príprava  a  implementácia  lokálnych  adaptaèných
stratégií  a  akèných  plánov,  ako  napr.  tých
súvisiacich  s  iniciatívou  pre  adaptáciu
v  urbanizovanom  prostredí  �Mayors  Adapt�
(www.mayorsadapt.eu):

● projekty  zni�ovania  emisií,  ktoré  súèasne
prispievajú k cie¾om mitigácie klimatickej
zmeny,  adaptácie  na  zmenu  klímy  ako  aj
ochrane  prírody  a  biodiverzity  v
urbanizovanom prostredí,

● vytvorenie  a  vyu�itie  inovatívnych
adaptívnych  technológií/postupov  v
urbanizovanom  prostredí,  vrátane  sekto
rov vody, energie a výstavby,

● podpora  a  rozvoj  zelenej  infra�truktúry
v  mestách,  vrátane  zni�ovania  efektu
mestského  tepelného  ostrova  (s  vyu�itím
zelených  striech  alebo  sietí  zelených
priestranstiev ako ochladzovacích prvkov)
a/alebo kontrola rizika povodní (s vyu�itím
viacúèelových  území/plôch  na  zadr�ia
vanie vody).
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Granty  EHP  a  Nórska (goo.gl/wegZ98)  predstavujú
zdroje z krajín Island, Lichten�tajnsko a Nórsko na
zní�enie  ekonomických  a  sociálnych  disparít  a
posilnenie spolupráce s 15 krajinami EÚ v Strednej
a Ju�nej Európe a Pobaltí. Na obdobie rokov 2014�
2021 tento finanèný mechanizmus ponúka celkom
2,8 mld. EUR na 5 prioritných oblastí a k nim spolu
23 programov. Medzi prioritami  je aj  téma è. 3 �
�ivotné  prostredie,  Energia,  Klimatická  zmena
a  Nízko  uhlíková  ekonomika,  kde  spadá  aj
programová oblas�  è. 13 � Mitigácia a adaptácia
v  súvislosti  s  klimatickou  zmenou.  Národná
alokácia  pre  Slovensko  na  obdobie  rokov  2014�
2021 predstavuje 113,1 mil. EUR (z toho 54,9 mil.
EUR pre Finanèný mechanizmus EHP a 58,2 mil.
EUR pre Nórsky finanèný mechanizmus).

V  tejto  fáze  pripravenosti  nového  programového
obdobia  prebieha  negociaèný  proces  medzi
donorskými  a  prijímate¾skými  krajinami,  ktorého
výsledkom  budú  podpísané  Memorandá
o spolupráci, ktoré �pecifikujú, èo bude predmetom
podpory v tej ktorej krajine. Nie je teda zatia¾ pre
SR  jasné,  èi  k¾úèové  oblasti  podpory  na  nové
obdobie zostanú nezmenené, a èi medzi nimi bude
aj doteraz platná oblas� podpory Prispôsobenie sa
zmene klímy � prevencia povodní a sucha.

Následne  v  priebehu  rokov  2017�2018  by  pod¾a
plánovaných  mí¾nikov  mali  by�  vypracované
národné  programy  pre  príslu�né  programové
oblasti,  a  a�  v  rokoch 2019�2020 budú  zverejòo
vané  výzvy  na  podávanie  �iadostí  o  získanie
finanèných príspevkov.

Jednou  z  v  súèasnosti  existujúcich  mo�ností
financovania  adaptaèných  aktivít  na  miestnej
úrovni  sú  aj  programy  cezhraniènej  spolupráce.
Tieto  programy  sú  urèené  na  rozvoj/zinten
zívnenie  spolupráce  s  cie¾om  posilnenia  kohézie
medzi krajinami.

Téma adaptácie na zmenu klímy je v cezhranièných
programoch  súèas�ou  horizontálneho  princípu
Udr�ate¾ný rozvoj.

Téma adaptácie na zmenu klímy je v programe SK
� HU  (www.skhu.eu)  zároveò  jedným  z  kritérií  pre
výber operácií vo v�etkých prioritných osiach � �na
úrovni  hodnotenia  a  výberu  projektov,  nále�itá
pozornos� bude venovaná po�iadavkám na ochranu
�ivotného  prostredia,  mitigácie  a  adaptácie  na
zmenu  klímy...�;  �v  prípade  projektov,  ktoré
zahàòajú  pozemné  stavby  a/alebo  renovácie  by
mali  by�  vybrané  klimaticky  priaznivé  architek
tonické rie�enia...�.

Analytická  èas�  programu  uvádza  ako  najèastej�í
vplyv  zmeny  klímy  v  cezhraniènom  území  ve¾ké
mno�stvo  prívalových  zrá�ok,  èo  si  vy�aduje
spoloèný  vodný mana�ment,  preto�e  tak  povodia
riek ako Dunaj, Tisa, Ipe¾, Bodrog, Slaná èi Hornád,
ani riziká a �kody nekonèia na hranici a vy�adujú si
spoloèný prístup. Program v�ak hneï ïalej uvádza,
�e z h¾adiska obmedzených finanèných zdrojov len
prispieva k rie�eniu èasti celého problému.

Program SK � CZ (www.skcz.eu) aktívne prispieva k
zmieròovaniu  zmeny  klímy  prostredníctvom
intervencií  realizovaných  preva�ne  v  rámci
prioritnej osi 2, ale aj osi 1:

● prioritná  os 1:  Vyu�ívanie  inovaèného
potenciálu �  �pecifický  cie¾ 1.2
Zintenzívnenie  vyu�ívania  výsledkov
aplikovaného  výskumu  najmä malými  a
strednými podnikmi � aktivita:

q prenos  výsledkov  aplikovaného
výskumu a vývoja do praxe a jeho
ïal�ia  komercializácia  subjektmi
pôsobiacimi  v  cezhraniènom
regióne  (napr.  aj  v  oblasti  zelenej
ekonomiky a zmeny klímy)

● prioritná os 2: Kvalitné �ivotné prostredie
�  �pecifický  cie¾ 2.2  �  Ochrana
biodiverzity  cezhranièného  územia
prostredníctvom  spolupráce  v  oblasti
ochrany  a  koordinovaného  riadenia
prírodne významných území:

q zvý�enie  ochrany  a  starostlivosti
o  ohrozené  druh,  ktoré  sa
nachádzajú v cezhraniènom regió
ne aj prostredníctvom zosúladenia
cie¾ov v oblasti lesníctva, pôdohos
podárstva a klímy

Prioritná  os  3:  Rozvoj  miestnych  iniciatív  �
�pecifický cie¾ 3.1 � Zvý�enie kvalitatívnej úrovne
cezhraniènej  spolupráce  miestnych  a
regionálnych aktérov � a jej aktivity:



129

8
M
O
�N

O
ST
I
FI
N
A
N
C
O
V
A
N
IA

A
D
A
PT
A
È
N
ÝC
H
O
PA
TR

E
N
Í |● spoloèné  plánovanie,  stratégie  a  �túdie  v

cezhraniènom regióne,
● zvy�ovanie  in�titucionálnych  kapacít  a
zruèností  organizaèných  �truktúr  v
oblastiach  efektívnej  správy,  vzdelávania,
kultúrneho a prírodného dedièstva,

● rozvoj  spolupráce  in�titúcií  verejnej
správy,

● vytváranie  a  upevòovanie  partnerstiev,
sietí a podporných cezhranièných �truktúr;

mô�u  by�  zamerané  aj  na  rozvoj  spolupráce
v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

�pecifické  adaptaèné  opatrenia  sú  v  rámci
programu  SK  �  AT  (www.skat.eu)  predmetom
nasledujúcich priorít/príkladových aktivít:

● prioritná  os 2:  Podpora  prírodného  a
kultúrneho  dedièstva  a  biodiverzity  �
�pecifický  cie¾ 2.2:  Podpora  obnovy
a mana�mentu ekologických koridorov �
aktivity:

q podpora  integrovaného  prístupu
pre  lep�iu  koordináciu  environ
mentálnych  záujmov  s  ochranou
pred  povodòami,  ochranou  vôd  a
ïal�ím  roz�irovaním  dopravnej
infra�truktúry  s  vyu�itím  vytvo
renia multisektorových   partners
tiev,

q prepájanie plánovania a pilotných
opatrení  na  zosúladenie  protipo
vodòovej  ochrany  a  obnovy
cezhranièných  rieènych  systémov
zalo�ených  na  rámcovej  smernici
EÚ  o  vode  a  smernici  EÚ
o povodniach,  prièom dôraz  je  tu
kladený  na  zelenú  infra�truktúru
(nie  je  mo�ná  výstavba  �sivej�
protipovodòovej infra�truktúry);

q podpora  zelených  infra�truk
túrnych  rie�ení  a  mestskej  biodi
verzity v sídelnom prostredí.

● prioritná  os 4:  Posilnenie  cezhranièného
spravovania a in�titucionálnej spolupráce
�  �pecifický  cie¾ 4.:  Posilni�  in�titu
cionálnu spoluprácu � aktivity:

q zlep�enie  kvality  a  efektivity
strategického  a  územného  pláno
vania  a  rozvoja,  èo  zahàòa  aj
spoloèné  plánovacie  nástroje  a
databázy  pre  zlep�enie  mana�
mentu  povodòového  rizika  v
cezhraniènom rieènom systéme,

q zvý�i�  pripravenosti  organizácií
verejnej správy a organizácií civil
nej ochrany, aby lep�ie sledovanie
a  riadenie  rizík,  ako  sú  napr.
povodne.

Z h¾adiska typov aktivít sa mô�e jedna� o
● zvy�ovanie  povedomia;  tvorbu  stratégií
a akèných plánov,

● prípravu  a  praktickú  implementáciu
cezhranièných nástrojov a slu�ieb,

● prípravu  a  praktickú  realizáciu  fyzických
investícií,

● tvorbu a doruèenie tréningov a budovanie
kapacít.

Adaptácia  na  zmenu  klímy  ako  súèas�  programu
Stredná  Európa  (www.central2014.gov.sk)  je  súèas�ou
nasledujúcich priorít a príkladových aktivít:

● priorita 3:  Spolupráca  v  oblasti
prírodných  a  kultúrnych  zdrojov  pre
udr�ate¾ný rast v Strednej Európe
�pecifický  cie¾ 3.1:  Zlep�i�  integrované
environmentálne  mana�érske  kapacity
pre  ochranu  a  udr�ate¾né  vyu�ívanie
prírodného bohatstva a zdrojov � príklady
aktivít:

q harmonizácia  koncepcií  riadenia
�ivotného  prostredia  a  nástrojov
na  nadnárodnej  úrovni  pre
prevenciu  rizík  a  ich  riadenie
(napríklad  plány  mana�mentu
povodòových  rizík)  a  k  zní�eniu
negatívnych  dôsledkov  zmeny
klímy  na  �ivotné  prostredie  a
¾udského  �ivota  (napríklad
adaptaèné opatrenia).

�pecifický  cie¾ 3.3:  Zlep�i�  environ
mentálny  mana�ment  vo  funkèných
mestských  územiach  s  cie¾om  zlep�enia
kvality �ivota v nich � príklady aktivít:

q tvorba  a  implementácia  stratégií
a  nástrojov  (vrátane  inovatívnych
finanèných  a  investièných  mode
lov) na  spravovanie a  zlep�ovanie
kvality  �ivotného  prostredia
(vzduch,  voda,  odpad,  pôda,
klíma),  ako  aj  na  rie�enie  prírod
ných  a  èlovekom  spôsobených
rizík  vo  funkèných  mestských
oblastiach.

Ako  typy  výstupov  z  realizácie  podporovaných
aktivít  program  uvádza:  stratégie  a  akèné  plány;
nástroje; pilotné aktivity; tréningy.

Dunajský program (www.interregdanube.eu) obsahuje
tému  adaptácie  na  zmenu  klímy  len  v  rámci
prioritnej  osi 2:  Environmentálne  a  sociálne
zodpovedný Dunajský región:

● �pecifický  cie¾ 2.1:  Podpora  nad
národného  vodného  hospodárstva  a
prevencie  povodòových  rizík,  ktorý  je
priamo  spojený  s  vodným mana�mentom
a kontrolou environmentálnych rizikových
faktorov ako je zmena klímy a povodòové
ohrozenia.  V  súlade  s  tým  sa  program
spolupráce  zameriava  na  investície  do
zelenej  infra�truktúry  (èo  prispieva  k
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ochrane  a  obnove  biodiverzity  a
poskytovaniu  ekosystémových  slu�ieb)
integrovaným spôsobom s  ochranou pred
povodòami  a  zvý�ením  kvality
a  dostupnosti  vody.  Indikatívny  zoznam
aktivít zahàòa:

q prispie�  k  spoloènému  cezhraniè
nému  vykonávaniu  smernice  o
povodniach  (spoloèné  monitoro
vacie  a  výstra�né  systémy)  viac
integrovaným a úèinnej�ím, infor
matívnym predpovedaním povod
ní,  koordináciou  prevádzky  vod
ných  diel,  výmenou  techník,
technológií  a  skúseností  v  oblasti
ochrany pred povodòami, harmo
nizáciou  operatívnych  protipo
vodòových metód.

Z h¾adiska typov aktivít sa mô�e jedna� o
● tvorbu  spoloèných  smerovaní,  rámcových
dokumentov a stratégií,

● prípravu  a  praktickú  implementáciu
nadnárodných  cezhranièných  nástrojov
a slu�ieb,

● prípravu a praktickú nadnárodných inves
tícií,

● pilotné aktivity vrátane investícií men�ieho
rozsahu,

● tvorbu a doruèenie tréningov a budovanie
kapacít.
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 znamená prispôsobenie sa prírodných
alebo ¾udských systémov na nové alebo meniace sa
prostredie.  Adaptácia  na  zmenu  klímy  sa  týka
reakcie  na  aktuálne  alebo  oèakávané  klimatické
podnety alebo ich úèinky, s cie¾om zmiernenia �kôd
alebo vyu�ívania nových príle�itostí. Typy/spôsoby
adaptácie  mo�no  deli�  na  preventívnu  (ktorá
predchádza predpokladaným vplyvom) a reaktívnu
(reagujúcu na klimatickú udalos�, ktorá u� nastala)
adaptáciu;  súkromnú  (individuálne  adaptaèné
aktivity verejnosti/obèanov a podnikate¾ov na  ich
majetku)  a  verejnú  (adaptaèné  aktivity  v  rámci
verejného  vlastníctva);  a  tie�  na  plánovanú
(systematické  adaptaèné  kroky  verejnej  správy,
realizované  na  základe  plánu)  a  autonómnu
(adaptaèné  iniciatívy,  ktoré  realizujú  súkromné
subjekty bez vstupu verejnej správy) adaptáciu.

 je potenciál, resp. schopnos�
systému reagova� a prispôsobi� sa dopadom zmeny
klímy  prostredníctvom  vyrovnania  sa  s  nega
tívnymi konsekvenciami, minimalizovania rozsahu
mo�ných �kôd èi vyu�itia nových príle�itostí, ktoré
zmena klímy so sebou priná�a. Medzivládny panel
pre zmenu klímy (IPCC) v roku 2001 uviedol sedem
faktorov,  ktoré  determinujú  adaptívnu  kapacitu,
a to: dostatok, resp. nedostatok finanèných zdrojov,
technológie,  vedomosti,  in�titúcie,  informácie,
infra�truktúra a sociálny kapitál. Nerozli�ujú v�ak,
do akej miery tieto faktory ovplyvòujú aj iné úrovne
ako národnú, t.j. regionálnu a lokálnu.

  je  systematický  súbor
krokov, reagujúcich na zní�enie citlivosti a zvý�enie
adaptívnej kapacity na vplyvy zmeny klímy, a to tak
v  oblasti  technickej  ako  aj  procesnej.  Napomáha
integrácii  adaptaèných  opatrení  do  existujúcich
a nových politík, plánov a programov.

je  jav,  ktorý  je  spôsobený
èlovekom, resp. je výsledkom ¾udských aktivít.

znamená stupeò/mieru, akou  je systém
ovplyvnený  nepriaznivým  alebo  priaznivým
podnetom  vyvolaným  stavom  klímy.  Citlivos�
vyjadruje fakt, �e rôzne územia a systémy budú na
tú istú udalos� reagova� odli�ne. Ak je územie alebo
systém  (jeho  prvky)  vystavený  zmenám  v  stave
klímy  (v  klimatických  charakteristikách),  ich
citlivos� urèuje, do akej miery budú rôzne územia/
systémy  a  ich  prvky  negatívne  zasiahnuté.  Vplyv
zmeny  klímy  je  kombináciou  miery,  do  akej  je
systém vystavený zmenám parametrov klímy, a do
akej  je  na  tieto  zmeny  (napr.  zvý�ené  mno�stvo
zrá�ok) citlivý.

  je
vyu�ívanie  biodiverzity  a  ekosystémových  slu�ieb

ako  súèasti  adaptaènej  stratégie  na  nepriaznivé
dopady  zmeny  klímy.  Buduje  na  udr�ate¾nom
mana�mente  a  ochrane  prírodných  zdrojov  a
obnove  ekosystémov  tak,  aby  poskytovali  slu�by,
ktoré pomô�u ¾uïom sa adaptova� na vplyvy zmeny
klímy  a  súèasne  budú  podporova�  udr�ate¾ný
rozvoj.

  je  charakterizovaná  ako  stupeò,  do
akého  je  územie  vystavené  významným  klima
tickým  stresom,  ktoré  zahàòajú  jednak  dlhodobé
zmeny  klimatických  podmienok,  resp.  zmeny
variability  klímy  a  jednak  krátkodobé  zmeny
prejavujúce  sa  v  náraste  intenzity  a  èastosti
extrémnych udalostí. Pri posudzovaní expozície sa
musia bra� do úvahy dva hlavné elementy:  èo bude
ovplyvnené zmenou klímy (¾udia, prírodné zdroje,
majetky a pod.) a ako konkrétne sa zmena klímy v
danom  území  prejaví  (napr.  väè�ou  èastos�ou  a
intenzitou  zrá�ok,  predå�ením  obdobia  sucha,
vytváraním tepelných ostrovov a pod.).

(podnebie)  na  rozdiel  od  poèasia,  je
charakteristický re�im poèasia v danej geografickej
oblasti  hodnotený  v  rámci  dlh�ieho  obdobia.  Za
úèelom charakterizovania klímy daného regiónu sa
pre  celý  rad  meteorologických  prvkov  (teplota
vzduchu,  atmosférické  zrá�ky,  vlhkos�  vzduchu,
tlak  vzduchu,  smer  a  rýchlos�  vetra,  snehová
pokrývka  a  pod.)  poèítajú  �tatistické  charak
teristiky (priemery, extrémy, denný a roèný chod,
premenlivos�, poèetnos� dní a pod.) za dostatoène
dlhé  obdobie,  spravidla  za  najmenej  30  rokov.
Klíma je výsledkom vzájomnej interakcie viacerých
faktorov.  Z  najvýznamnej�ích  je  mo�né  uvies�
napríklad  faktory mimozemské  (slneèné  �iarenie,
zmeny  parametrov  orbitálnej  dráhy  Zeme),
vlastnosti zemského povrchu (rozlo�enie pevnín a
oceánov, sopeèná èinnos�, vegetácia) a samozrejme
aj  zmeny  vo  vnútri  samotného  klimatického
systému  (chemické  zlo�enie,  biologické  procesy  a
zmeny,  zmeny  vo  vyu�ívaní  pôdy,  emisie
skleníkových plynov).

je  schopnos�  socio
ekologického  systému  absorbova�  stres,  ktorý  na
neho kladú vplyvy zmeny klímy a zachova� si svoju
funkènos�  alebo  schopnos�  adaptova�  sa,  reorga
nizova� a zmeni� sa tak, aby sa zlep�ila pripravenos�
systému  lep�ie odoláva� budúcim vplyvom zmeny
klímy.

je pravdepodobná  pred
poveï  vývoja  budúcej  klímy,  zalo�ená  na
modelovaní  vz�ahu  mno�stva  a  charakteru
produkcie  skleníkových plynov a  s  tým spojených
chemickofyzikálnych  efektov,  odrá�ajúcich  sa
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v  oèakávaných  vplyvoch  zmeny  klímy  na  dané
územie.

znamená  zmieròovanie  príspevku  k
zmene  klímy,  a  teda  intervencie  na  zní�enie
negatívneho antropogénneho vplyvu na klimatický
systém. Zahròuje stratégie a opatrenia na redukciu
zdrojov  skleníkových  plynov,  alebo  zväè�enie  ich
záchytov  (napr.  technológie  pre  väè�ie  vyu�ívanie
obnovite¾ných  zdrojov,  zvý�enie  energetickej
efektivity,  spôsob  dopravy,  zvy�ovanie  podielu
zelene,  vytváranie  úlo�ísk  skleníkových  plynov
a pod.).

  �  pod  pojmom  poèasie  rozumieme
aktuálny stav atmosféry charakterizovaný súborom
vybraných  meteorologických  prvkov  (teplota
vzduchu,  oblaènos�,  tlak  vzduchu  a  jeho  vlhkos�,
smer a rýchlos� vetra, atï.).

  oznaèuje  proces,  kedy
atmosféra  (teda  jej  spodná  èas�  troposféra)
absorbuje  slneèné  �iarenie  a  následne  zabra
òuje úniku èasti odrazeného �iarenia (od povrchu
Zeme)  spä�  do  kozmu.

 sa na na�ej planéte vyskytoval u� takmer od
zaèiatku  jej  vzniku  a  vïaka  nemu  sa  na  Zemi
udr�ovala  adekvátna  teplota,  èo  bolo  predpo
kladom vzniku a existencie �ivota na na�ej planéte.

,  ktorý
spôsobuje  nadmerné  (neprirodzené)  zadr�iavanie
odrazeného �iarenia od povrchu Zeme, je prejavom
nadmernej produkcie skleníkových plynov ¾udskou
èinnos�ou,  èo  spôsobuje  globálne  ohrievanie
planéty.

(GHG) sú také prírodné alebo
antropogénne  plynné  zlo�ky  atmosféry,  ktoré
pohlcujú a emitujú �iarenie urèitých vlnových då�ok
v oblasti spektra tepelného infraèerveného �iarenia
emitovaného  povrchom  Zeme,  samotnou  atmos
férou  a  oblaènos�ou.  Táto  vlastnos�  spôsobuje
skleníkový efekt. Hlavnými skleníkovými plynmi v
atmosfére Zeme sú vodná para (H2O), oxid uhlièitý
(CO2), oxid dusný (N2O), metán (CH4) a ozón (O3).
Okrem toho je v atmosfére nieko¾ko skleníkových
plynov  vytvorených  výhradne  èlovekom,  ako  sú
napr. halogénované uh¾ovodíky.

 (klimatická zmena) predstavuje iba
tie zmeny v klimatických pomeroch, ktoré súvisia s
antropogénne podmieneným rastom skleníkového
efektu  atmosféry  od  zaèiatku  priemyselnej
revolúcie  (asi  od  roku  1750  n.  l.),  ak  ich  vieme
odlí�i� od zmien prirodzených.

 (klimatické zmeny) � tento termín
sa v minulosti pou�íval pre v�etky zmeny súvisiace
s  klímou.  V  súèasnosti  pod¾a  IPCC  (Medzivládny
panel  pre  klimatickú  zmenu, www.ipcc.ch)  sa  takto
nazývajú  preva�ne  u�  len  zmeny  klímy
prirodzeného  charakteru,  teda  najmä  zmeny  v

minulých  geologických  dobách  Zeme  (milióny  a�
stovky miliónov rokov), ¾adové doby (desa�tisíce a�
milióny  rokov),  sekulárne  zmeny  (stovky  rokov),
niekedy  aj  nízkofrekvenèné  kolísanie  klímy
(desiatky rokov).

je  miera
náchylnosti daného socioekonomického èi prírod
ného  systému,  resp.  ich  prvkov  by�  postihnutý,
resp.  schopnosti  zvládnu�  nepriaznivé  vplyvy
zmeny klímy.
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Zmena klímy a jej negatívne dôsledky predstavujú
v  súèasnosti  jeden  z  najzáva�nej�ích  problémov,
ktorým  ¾udstvo  èelí.  K¾úèovým  prejavom
klimatickej  zmeny  je  globálne  otep¾ovanie,
prejavujúce sa na pevninách aj v oceánoch, ktoré so
sebou  priná�a  rad  negatívnych  dôsledkov.  Popri
raste  èastosti  a  intenzity  niektorých  extrémnych
prejavoch poèasia � napríklad vån horúèav, dlh�ie
trvajúcich a intenzívnej�ích období sucha, a pod. je
potrebné  do  budúcnosti  poèíta�  napríklad  s
roz�írením  výskytu  �kodcov  po¾nohospodárskych
plodín  èi  prená�aèov  chorôb  ¾udí.  Ohrozené  sú
horské ¾adovce, ktorých výrazný ústup, pozorovaný
v súèasnosti, ovplyvní dostupnos� vodných zdrojov
vo  viacerých  èastiach  sveta.  V  ohrození  sú  tie�

pobre�né  a  ostrovné  oblasti,  ktoré  musia  rie�i�
problémy  spojené  s  nárastom  hladiny  svetových
oceánov.  Výrazný  regionálny  vzostup  teploty
vzduchu je v  regiónoch sprevádzaný významnými
zmenami  ïal�ích  klimatických  prvkov.  Zvy�ujúca
sa  teplota  vzduchu  bezprostredne  vedie  v  teplej
èasti  roka  k  èastej�ích  a  intenzívnej�ím  vlnám
horúceho  poèasia,  ktoré  striedajú  stále  silnej�ie
a  nièivej�ie  búrky.  V  kombinácii  s  èastej�ím
výskytom suchých období vedú uvedené extrémne
prejavy  poèasia  k  vzniku  èoraz  väè�ích  materiál
nych �kôd v po¾nohospodárstve, priemysle, sídlach
ako  aj  väè�ích  dopadov  na  ¾udskú  spoloènos�
z h¾adiska zdravia populácie.

Podnebie alebo  nie je to isté ako .
Pod  pojmom  poèasie  rozumieme  aktuálny  stav
atmosféry  (teplota  vzduchu,  oblaènos�,  tlak
vzduchu a jeho vlhkos�, smer a rýchlos� vetra, atï.).
Klíma  (podnebie)  je  charakteristický  dlhodobý
re�im poèasia v danej oblasti.

zahàòa  zlo�ky Zeme,
ktoré  priamo  alebo  nepriamo  ovplyvòujú  klímu.
Ide  o  atmosféru,  hydrosféru  (vodstvo),  kryosféru

(sneh a ¾ad na Zemi), litosféru (vrchná èas� zemskej
kôry), biosféru (�ivot na Zemi) a noosféru (aktívna
èinnos�  èloveka  a  jej  výsledky).  Pod  pojmom

  (klimatická  zmena)  rozumieme
iba  tie  zmeny  v  klimatických  pomeroch,  ktoré  sú
spôsobené  ¾udskými  aktivitami.  Klíma  na  Zemi
prechádzala  v  minulosti  zásadnými  zmenami,  no
súèasná  zmena  je  výnimoèná  najmä  svojou
rýchlos�ou.

Zatia¾  posledná  hodnotiaca  správa  IPCC  z  roku
2013 predstavila obraz o prebiehajúcom otep¾ovaní
globálnej  klímy  na  základe  najnov�ích  vedeckých
poznatkov.  Priemerná  teplota  zemského  povrchu
sa od zaèiatku 20. storoèia zvý�ila o takmer 0,9 °C
(±  0,2  °C),  prièom  len  od  roku  1951  sa  oteplilo
o  0,72  °C  (Obr.  97).  Teplota  rastie  rýchlej�ie
predov�etkým  na  pevninách  severnej  pologule.
V  druhej  polovici  20.  storoèia  sa  na  globálnej
úrovni  zemský  povrch  otep¾uje  tempom  o  0,12
°C/desa�roèie  a  od  polovice  70.  rokov  minulého
storoèia  roku  sa  rýchlos�  otep¾ovania  významne
zrýchlila, èo je v zhode s predpoveïami zalo�enými
na náraste mno�stva skleníkových plynov.

�pecifikom  súèasnej  zmeny  klímy  je  aj  to,  �e
zemský povrch sa neotep¾uje v�ade rovnako rýchlo.
Na regionálnej úrovni sa otep¾uje najrýchlej�ie na
euroázijskom  kontinente,  v  severnej  Kanade
a  v  oblasti  Arktídy.  Aj  napriek  poklesu  intenzity
slneèného  �iarenia  v  poslednom  desa�roèí,  trend
otep¾ovania  pokraèoval  aj  v  období  2001�2013.
Otep¾ovanie  pevnín  a  oceánov  potvrdzujú  aj
satelitné  merania  teploty  spodnej  troposféry
(najspodnej�ia vrstva zemskej atmosféry siahajúca
od  zemského  povrchu  do  vý�ky  11�12  km
v miernych  zemepisných  �írkach,  v  trópoch  výni
moène a� do vý�ky 18 km).
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Zdroj: [113]

Najdôle�itej�ie  prejavy  zmeny  klímy  je mo�né  na
základe záverov AR5 IPCC zhrnú� do nasledujúcich
bodov (niektoré sú zhrnuté aj na Obr. 98):

1. Zvý�enie  priemernej  globálnej  teploty
vzduchu v dôsledku interakcie prírodných
faktorov  a  ¾udských  aktivít  o  0,89  °C
v období 1901�2012.

2. Významné zvý�enie teploty oceánov (min.
do håbky 3 000 m) a povrchu oceánov (do
håbky  100  m)  o  0,5  °C  od  roku  1971,  a
vzostup  hladiny  oceánov  o  0,17�0,21  m
v  priebehu  obdobia  1901�2010,  prièom
rýchlos�  rastu  morskej  hladiny  sa
v priebehu uvedeného obdobia zvý�ila z 1,7
mm/rok  (1901�2010)  na  3,2  mm/rok
(1993�2010).

3. Topenie  horských  a  kontinentálnych
¾adovcov  v  takmer  v�etkých  významných
horských  oblastiach  sveta,  vrátane  Grón
ska a Antarktídy.

4. Významne zmen�enie rozsahu a �truktúry
morské  za¾adnenia  v  Arktíde,  najmä
v letných mesiacoch (pokles plochy o 9,4 a�
13,6 % za desa�roèie).

5. Zvý�enie frekvencie a intenzity extrémnych
prejavov poèasia previazaných s  teplej�ím
podnebím  �  vzrast  èastosti  výskytu
a  intenzity  extrémnych  maxím  meteo
rologických  a  hydrologických  prvkov  na
celom svete. Ide napríklad o intenzívnej�ie
zrá�ky, èastej�í výskyt sucha, atï.

6. Zvý�enie  maximálnych  teplôt  vzduchu,
zvý�enie  èastosti  výskytu  tropických  dní
(maximálna  denná  teplota  ≥  30  °C),
predl�ovanie  a  rast  extrémnosti  vån
horúèav,  zní�enie  frekvencie  mrazových
dní na v�etkých kontinentoch.

7. Významný  nárast  zrá�ok  vo  východných
èastiach  Severnej  a  Ju�nej  Ameriky,
severnej  Európy  a  severnej  a  centrálnej
Ázie,  pokles  zrá�ok  vedúci  k  suchám  bol
zaznamenaný v Stredomorí, oblasti Sahelu,
ju�nej Afrike a ju�nej Ázii.

8. Zmen�enie  rozsahu  snehovej  pokrývky,
najmä  na  severnej  pologuli,  v  jarnom
období  �  o  11,7  %  za  desa�roèie  v  apríli
(1967�2012);  skrátenie  obdobia  s  výsky
tom  trvalej  snehovej  pokrývky,  výrazný
ústup  trvalo  zamrznutej pôdy na  severnej
pologuli.

9. Zvý�enie  èasti  výskytu  silných  hurikánov
a tajfúnov, nárast ich de�truktívnej sily.

10. Predl�enie vegetaèného obdobia vo vy��ích
geografických �írkach.

Zdroj: [114]
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Nièivé suchá postihli aj Európu, napríklad v rokoch
2003, 2006, èi v rokoch 2011�2012 (predov�etkým
oblasti strednej a juhovýchodnej Európy). Austrália
bojuje s dlhodobým suchom u� od roku 2003 a len
v  roku  2009  si  rozsiahle  po�iare  nasledujúce  po
rekordnej  vlne  horúèav  vy�iadali  viac  ako  200
¾udských �ivotov. Sucho v  lete 2010 zní�ilo úrodu
obilia  v  Rusku  o  38  %  a  z  tretieho  najväè�ieho
exportéra obilnín sa stal z roka na rok dovozca, èo
viedlo k rastu cien potravín vo svete. Sucho v lete
2010  prispelo  na  juhu  a  v  strede  európskej  èasti
Ruska  k  rozsiahlym  a  dlhotrvajúcim  po�iarom
lesov a ra�elinísk, ktoré na tý�dne zamorili ovzdu�ie
miest  vrátane  Moskvy  a  viedli  k  stratám  na
¾udských �ivotoch.

Stále  teplej�ia  atmosféra  podmieòuje  èastej�í
výskyt ïal�ích extrémnych prejavov poèasia. Patria
medzi  ne  napríklad  silnej�ie  búrky,  krupobitie,
hurikány a víchrice. V Atlantickom oceáne význam
ne stúpa poèet silných hurikánov. V roku 2004 bol
pri východnom pobre�í Brazílie zaznamenaný prvý
atlantický hurikán na ju�nej pologuli a v roku 2005
hurikán Katrina znièil ve¾ké americké mesto, ktoré
sa dodnes z pohromy nespamätalo.

�tvrté  a  piate  hodnotenie  IPCC  zistilo  podstatný
vzostupný trend záva�nosti (extrémnosti a de�tru
ktívnej  sily) hurikánov  a  tajfúnov od polovice  70.
rokov 20. storoèia s tendenciou k dlh�iemu trvaniu
a  k  vy��ej  intenzite  búrok.  Uvedené  tendencie
významne  súvisia  s  nárastom  povrchových  teplôt
oceánov a morí. Obe správy do�li k záveru, �e ïal�í
nárast  intenzity  búrok  je  v  budúcnosti  ve¾mi
pravdepodobný. Zatia¾ posledná sumárna správa o
extrémnych javoch zverejnená v roku 2011 dospela
k  záverom,  �e  na  kontinentoch  severnej  pologule
dochádza  k  významnému  nárastu  intenzity
prívalových zrá�ok, a to a� o 7 % za posledných 50
rokov.

Globálne  otep¾ovanie  vedie  k  vy��iemu  výskytu
a  dlh�iemu  trvaniu  období  tropických  horúèav

v oblastiach mierneho pásma. Vlna horúèav v roku
2003 spôsobila vo Francúzsku a ïal�ích krajinách
západnej Európy predèasnú smr� pribli�ne 50 000
¾udí.

Najvýraznej�í  nárast  oteplenia  je  pozorovaný
v  polárnych  oblastiach  severnej  pologule,  najmä
v Arktíde, kde prebieha minimálne dvojnásobnou
rýchlos�ou  v  porovnaní  s  globálnym  priemerom.
Bezprostredným prejavom  otep¾ovania  Arktídy  je
ve¾mi  rýchly  ústup  morského  plávajúceho  ¾adu
a  stále  rýchlej�ie  topenie  grónskeho  kontinen
tálneho  ¾adovca.  Plocha  povrchu  grónskeho
¾adovca,  na  ktorej  dochádza  k  letnému  topeniu
¾adu, sa od roku 1979 zväè�ila o minimálne 30 %.
Èistý  úbytok  ¾adu  sa  v  Grónsku  od  polovice  90.
rokov 20. storoèia zvý�il na 215 Gt za rok v období
2002�2011 a v súèasnosti jeho príspevok k nárastu
hladiny svetového oceánu predstavuje pribli�ne 0,4
mm/rok  pod¾a  [113].  Podobne  aj  Antarktída
neustále  rastúcou  rýchlos�ou  stráca  ¾adovcovú
hmotu, a to preva�ne v oblasti Západnej Antarktídy
(v priemere asi 147 Gt ¾adu za rok v období 2002�
2011). Jej príspevok k vzostupu hladiny oceánov je
pribli�ne na úrovni 0,3 mm/rok. Pozorované letné
topenie  (ústup)  morského  ¾adu  v  Arktíde  ïaleko
presahuje  najhor�ie  prognózy  predo�lých  IPCC
správ.  Priemerná  rozloha  morského  ¾adu
v  septembri  klesala  v  priebehu  posledných
nieko¾kých  desa�roèí  rýchlos�ou  9,4�13,6  %  za
desa�roèie.  Tento  dramatický  ústup  je  ove¾a
rýchlej�í, ne� aký simuloval ktorýko¾vek z modelov
posudzovaných  napr.  v  IPCC  AR4.  Okrem  toho,
v  Arktíde  tie�  dochádza  k  výraznému  úbytku
objemu  a  celkovej  hrúbky  plávajúceho  ¾adu.
Teplej�ia a na vodnú paru bohat�ia atmosféra má
za následok  silnej�ie  a nièivej�ie búrky a  tropické
cyklóny,  ktoré  na  mnohých  miestach  planéty
spôsobujú èoraz èastej�ie povodne.

Zdroj: www.noaa.gov, www.stockfreeimages.com
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Iným  vá�nym  problémom  je  rozmàzanie  trvalo
zamrznutej pôdy v  oblastiach na Sibíri a v Kanade.
Nové  výskumy  permafrostu  v  týchto  regiónoch
naznaèujú, �e mô�e ís� o ve¾ký zdroj ïal�ích emisií
skleníkových  plynov  CO2  a  metánu.  Celkové
mno�stvo  uhlíku  ulo�eného  v  trvalo  zamrznutej
pôde je odhadované na 1672 Gt (1672 miliárd ton;
1 Gt = 109 ton). Uvedené mno�stvo pribli�ne zodpo
vedá  3×  mno�stvu  CO2,  ktoré  sme  do  atmosféry
vypustili  od  zaèiatku  priemyselnej  revolúcie  (500
Gt uhlika).

Zdroj: [113]

Rýchlos� hromadenia energie a tepla od roku 1970
je  ekvivalentné  dvom  atómovým  bombám  v
Hiro�ime zvrhnutých ka�dú sekundu.

Odhady mno�stva tepla pohlcovaného oceánmi sa
zjednotili  a  zistilo  sa,  �e  sú  o  50  %  vy��ie  ako
udávali predchádzajúce výpoèty. Hladina oceánov
od zaèiatku merania v roku 1993 stúpa o 3,4 mm za
rok. To  je  o 80 %  rýchlej�ie  tempo,  ako uvádzala
Tretia hodnotiaca správa IPCC z roku 2001. Popri
raste  teploty  a  hladiny  svetových  oceánov,  vy��ia
koncentrácia  CO2 v  atmosfére  vedie  k  nárastu
kyslosti morskej  vody,  èo  bezprostredne  ohrozuje
�ivot  mnohých  druhov  morských  organizmov.
Nárast CO2 v oceánoch priamo prispieva k poklesu
pH povrchu oceánu od roku 1750 v priemere o 0,1
pH (èo je nárast kyslosti o 30 %).

Pozorované zmeny zaèínajú významne ovplyvòova�
�ivot  v moriach  a  na  pevninách,  vrátane  vá�nych
dopadov  na  ¾udskú  spoloènos�  a  jej  hospodárske
aktivity.  Hoci  identifikova�  dopady  klimatickej
zmeny  je  vzh¾adom  na  nedostatok  priamych
pozorovaní  �a��ie ako  rozpozna�  fyzikálne prejavy
globálneho  otep¾ovania,  v  nasledujúcich  bodoch
priná�ame  preh¾ad  niektorých  pozorovaných
dopadov  na  ekosystémy,  faunu  a  flóru  a  ¾udskú
spoloènos�:

1. Zmena  priestorového  výskytu  biotopov,
úbytok  biotopov,  pokles  biodiverzity
ekosystémov, migrácia rastlinných a �ivo
èí�nych  druhov,  vymieranie  druhov,
záva�né zmeny v potravinových re�azcoch
vybraných regiónov sveta.

2. Invázia  exotických  druhov  rastlín
a  �ivoèíchov z  teplej�ích klimatických zón
do  oblasti  s  pôvodne  chladnej�ím  rázom
podnebia.

3. Výrazný  pokles  primárnej  produktivity
ekosystémov v reakcii na zvý�ený teplotný
a  vodný  stres  (v  dôsledku  vy��ích  teplôt
vzduchu, dlh�ie trvajúceho sucha, atï.). Na
druhej  strane  je  pozorovaný  rast
produktivity  lesov v niektorých  regiónoch
ako  dôsledok  predl�ovania  vegetaèného
obdobia.

4. Väè�í  rozsah  lesných  po�iarov  v  dôsledku
extrémnej�ieho  poèasia  ako  aj  zhor�u
júceho  sa  zdravotného  stavu  lesných
porastov miernych a subtropických �írok.

5. Pokles produktivity oceánov o 6 % v období
od zaèiatku 80. rokov (ide o najvýraznej�í
pokles za posledných 1 400 rokov).

6. Zvý�ená  �úmrtnos��  koralov  v  dôsledku
vy��ie  priemernej  teploty  morskej  vody
(tzv.  blednutie  koralov  postihlo  v  roku
1998 viac ako 16 % koralových útesov).

7. Zvý�ené mno�stvo rias v riekach a jazerách
miernych  �írok  v  dôsledku  rastu  teploty
vody (zvý�ená miera eutrofizácie).

8. Zvý�enie  predèasnej  úmrtnosti  u  ¾udí
v  dôsledku  extrémnej�ích  a  dlh�ích  vån
horúèav.

9. Roz�irovanie  exotických  infekèných ocho
rení  (napr. malárie)  do miernych  geogra
fických �írok.

Keï�e  zmeny,  o  ktorých  hovoríme  sú  otázkou
posledných  pribli�ne  100�130  rokov,  potom  z
okruhu  mo�ných  príèin  otep¾ovania  musíme
vylúèi�  tie,  ktorých  vplyv  sa  prejavuje  v  èasových
horizontoch desiatok tisíc a� miliónov rokov, teda
hlavne  geologické  zmeny  a  zmeny  orbitálnych
parametrov  Zeme.  Na  základe  experimentov

vykonaných  pomocou  klimatických  modelov  je
mo�né  vylúèi�  aj  niektoré  ïal�ie  faktory,  ktoré
pôsobia v ove¾a krat�ích èasových horizontoch, a to
najmä vplyv vnútornej premenlivosti klimatického
systému  (krátkodobé  kolísanie  a  premenlivos�
spôsobená viacmenej pravidelne sa opakujúcimi
klimatickými  fenoménmi,  napr.  otep¾ujúci  efekt



137

10
PR

ÍL
O
H
Y 
|

oscilácie El Niño, atï.), zmeny slneèného �iarenia
alebo  sopeènú  èinnos�.  V  súvislosti  s  týmito
zisteniami  vydal  Medzivládny  panel  pre  zmenu
klímy  prehlásenie,  v  ktorom  ako  hlavnú  príèinu
globálneho otep¾ovania v 20. storoèí a na zaèiatku
21. storoèia oznaèuje vplyv ¾udskej èinnosti.

Najväè�ia  èas�  oteplenia  v  20.  storoèí  je  ve¾mi
pravdepodobne  spôsobená  ¾udskou  èinnos�ou.
Najnov�ia  piata  správa  Medzivládneho  panelu
o  zmene  klímy  kon�tatuje  s    pravdepodobnos�ou
95  %,  �e  viac  ako  polovica  oteplenia  od  druhej
polovice  20.  storoèia  je  spôsobená  ¾udskými
aktivitami.  Napríklad  podiel  slneènej  aktivity  na
otep¾ovaní zemského povrchu v období posledného
storoèia je len pribli�ne 10 % (v období posledných
25  rokov  je  dokonca  zanedbate¾ný.  Dopadajúce
slneèné  �iarenie  bolo  v  priebehu  posledných  50
rokov  takmer  kon�tantné,  okrem  dobre  známeho
11roèného  slneèného  cyklu  (ktorý  nemá  na
otep¾ovanie  výraznej�í  vplyv).  V  skutoènosti  v�ak
za toto obdobie mierne pokleslo. Tento prirodzený
ochladzujúci efekt je v�ak asi desa� krát slab�í ako
úèinok rastúcich koncentrácií skleníkových plynov,
tak�e  globálne  otep¾ovanie  výraze  nespomalilo.
Ïal�ie  prirodzené  faktory,  ako  napríklad  sopeèné
erupcie alebo známy klimatický fenomén El Niño,
spôsobujú  len  krátkodobé  medziroèné  kolísania
globálnej  teploty,  nemô�u  teda  vysvetli�  �iadny
dlhodobej�í klimatický trend. Krátkodobé kolísanie
klimatických  charakteristík  identifikovate¾né  na
úrovni  rokov;  silné  sopeèné  erupcie  (napr.  Mt.
Pinatubo  v  roku  1991)  mô�u  vies�  k  ochladeniu
globálnej klímy na obdobie 2 a� 3 rokov.  Odhaduje
sa, �e z celkového oteplenia od roku 1951 o 0,7 °C
ide  na  vrub  antropogénnych  faktorov  minimálne
0,55�0,60  °C  (zvy�ok,  teda  maximálne  0,10�
0,15  °C  sa  vysvet¾uje  prispením  prírodných
èinite¾ov, najmä Slnka, Obr. 101).

Zdroj: [113]

Pozorované  oteplenie  o  0,7  °C  (èierna),  celkový
vplyv  antropogénnych  èinite¾ov  (ANT;  oran�ová),
vplyv  atmosférických  aerosólov  (�ltá),  vplyv
prirodzených faktorov (modrá).

Atmosféra  predstavuje  zmes  plynov,  z  ktorých
niektoré  majú  schopnos�  zachytáva�  teplo
vy�arované  zemským  povrchom  �  sú  to  tzv.

(vodná  para  �  H2O,  oxid
uhlièitý � CO2, metán � NH4  alebo  oxid dusný �
N2O). Svojimi fyzikálnymi vlastnos�ami udr�iavajú
na Zemi teplo slneèného �iarenia. Tento ohrievací
úèinok  zemskej  atmosféry  sa  nazýva

.  Skleníkové  plyny  sú  prirodzenou  súèas�ou
atmosféry (vodná para, oxid uhlièitý, metán, ozón),
niektoré  sú  umelého  pôvodu  (freóny).  Èlovek  ale
svojou  èinnos�ou  uvo¾òuje  ïal�ie  emisie
skleníkových  plynov  (hlavne  oxidu  uhlièitého
a metánu). Skleníkový efekt je prirodzený jav, ktorý
umo�òuje  �ivot  na  Zemi  v  dne�nej  podobe  (bez
neho  by  na  Zemi  bolo  o  pribli�ne  33  °C  chlad
nej�ie). Príèinou globálneho otep¾ovania teda nie je
existencia  skleníkového  efektu,  ale  jeho

spôsobené  zvý�ením  koncentrácie
skleníkových plynov v dôsledku ¾udskej èinnosti.

Najdôle�itej�ím  skleníkovým  plynom  je  vodná
para, ktorá sa na prirodzenom skleníkovom efekte
podie¾a pribli�ne 36�70 %. Nasleduje oxid uhlièitý
(CO2) s 9�26 %, metán so 4�9 % a ozón s 3�7 %.
Rozsah  podielu  jednotlivých  skleníkových  plynov
závisí, okrem iného, aj od meniacej sa koncentrácie
niektorých plynov v  jednotlivých oblastiach sveta,
predov�etkým  vodnej  pary.  Dôsledok  rastúcej
koncentrácia  skleníkových  plynov,  predov�etkým
CO2,  na  rastúcu  teplotu  vzduchu  podrobnej�ie
�tudoval ako prvý �védsky  fyzik Svante Arrhenius
u� koncom 19. storoèia. Jeho odhady úèinnosti CO2
pri  tomto  procese  sa  neskôr  ukázali  by�  mierne
nadhodnotené,  ale  aj  napriek  tomu  boli  na  svoju
dobu pomerne presné.

Pod¾a meraní na Mauna Loa sa koncentrácia CO2

v atmosfére v  roku 2013 priblí�ila k hodnote 400
ppm  (to  znamená  400  molekúl  CO2  na  milión
molekúl vzduchu). Jeho koncentrácia je dnes teda
o  viac  ako  120  ppm  nad  svojou  prirodzenou
úrovòou (vy��ia o viac ako 40 %) ktorú dosahovala
pred  zaèiatkom  priemyselnej  revolúcie.  Súèasná
koncentrácia je dokonca vy��ia ne� kedyko¾vek za
posledných minimálne 800 000 rokov (Obr. 102)
a mo�no aj za posledných 3 a� 20 miliónov rokov.
V  období  2000�2008  sa  koncentrácia  CO2

v atmosfére zvy�ovala tempom 1,9 ppm roène (v 90.
rokoch  to  bolo  1,5  ppm  roène),  èo  desa�násobne
prevy�uje  maximálne  tempo  zistené  z  údajov
v ¾adových vrtoch v Grónsku a Antarktíde.
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Koncentrácia metánu (CH4) v atmosfére sa od roku
1750  zvý�ila  o  viac  ako  150  %.    Priestorové
rozlo�enie  nárastu  emisií  CH4  ukazuje,  �e
významnú  úlohu  hrajú  najmä  emisie  CH4  na
severnej  pologuli  (zdrojom  je  ve¾mi  pravde
podobne rýchla de�trukcia permafrostu).

Priemyselná  revolúcia  prirodzený  kolobeh  uhlíka
naru�ila, preto�e ¾udia zaèali do ovzdu�ia dodáva�
ve¾ké mno�stvo oxidu uhlièitého a ïal�ích sklení
kových plynov. Najväè�í podiel na antropogénnych
emisiách CO2 pochádza zo spa¾ovania uhlia (40 %)
a ropy (40 %). Zvy�ných pribli�ne 20 % pochádza
zo  spa¾ovania  zemného  plynu. Mno�stvo  uvo¾ne
ného CO2  v�eobecne  ve¾mi  rýchlo  rastie  a  v  roku
2011 dosiahlo hodnoty takmer 35 miliárd ton roène
(9,5 Gt uhlíka, Zdroj. IPCC AR5). Globálne tempo
rastu  CO2  z  fosílnych  palív  sa  za  posledných  18
rokov  zvý�ilo  trojnásobne,  a  to  z  1 %  roène  v  90.
rokoch na 3,4 % za rok v období 2000�2008.

K zvy�ovaniu koncentrácie CO2 v ovzdu�í vedie aj
pokraèujúce  vypa¾ovanie  lesov  (predov�etkým
v tropických oblastiach Amazónie a Indonézie).

Ni��ie  uvádzame  niektoré  vedecké  argumenty,
ktoré  svedèia  o  tom,  �e  súèasné  otep¾ovanie  je
s  vysokou  mierou  pravdepodobnosti  zapríèinené
najmä  silnejúcim  skleníkovým  efektom  podmie
neným ¾udskou èinnos�ou (graficky sú argumenty
znázornené aj na Obr. 103):

1. Od  roku  1950  je  najväè�ie  otep¾ovanie
pozorované  v  noci  a  vo  vy��ích  geogra
fických  �írkach  severnej  pologule,
otep¾ovanie  je výraznej�ie v zime a na  jar
ako  v  lete. V prípade,  �e  by  bolo hlavnou
príèinou  slnko,  otep¾ovanie  by  sa  viacej
prejavovalo cez deò a v lete.

2. V  prípade,  �e  by  slnko  bolo  hlavnou
príèinou súèasného otep¾ovania, zvy�ovala

by  sa  aj  teplota  stratosféry  (vrstva
atmosféry  le�iaca  bezprostredne  nad
troposférou,  najni��ie  le�iacou  vrstvou
zemskej atmosféry, od vý�ky cca 10�12 km
do  50�55  km  v  miernych  �írkach).
Satelitné merania, ktoré máme k dispozícii
od  roku  1979  v�ak  dokazujú,  �e
stratosféry  sa  zni�uje  (o  asi  0,5  °C),  èo
potvrdzuje úlohu silnejúceho skleníkového
efektu.  Vy��ia  koncentrácia  skleníkových
plynov  v  ni��ích  vrstvách  troposféry
zadr�uje  èím  ïalej  tým  viac  tepla  v
prízemných vrstvách atmosféry.

3. Z historického h¾adiska je súèasná koncen
trácia  CO2  (ako  aj  koncentrácia  ïal�ích
skleníkových  plynov,  najmä  metánu)  v
atmosfére  výrazne  vy��ia  ako  v  období
posledných minimálne 800tisíc rokov.

4. Pod¾a  výpoètov,  ktoré  sú  zalo�ené  na
priebehu  troch  významných  astrono
mických  (orbitálnych)  parametrov  Zeme
ovplyvòujúcich  celkový  prísun  slneènej
energie  (zmeny prejavujúce sa v èasových
horizontoch  10tisíc  a�  100tisíc  rokov)  a
èasový priebeh ¾adových a medzi¾adových
dôb  by  malo  v  súèasnej  dobe  dochádza�
skôr k ochladzovaniu globálnej klímy � ako
ale  vieme,  globálna  teplota  sa  naopak
zvy�uje.

5. Vzostup  koncentrácie  CO2  na  súèasných
pribli�ne  400  ppm  (z  pribli�ne  280  ppm
v roku 1750) nie je zdôvodnite¾né �iadnym
prírodným  faktorom  (vulkanická  èinnos�,
astronomické  faktory,  geomagnetizmus,
zmeny slneènej aktivity, atï.).

6. Absorpcia  tepla  vy�arovaného  zemským
povrchom  do  atmosféry  a  kozmického
priestoru  sa  výrazne  zvy�uje  v  pásmach
absorpcie  najvýznamnej�ích  skleníkových
plynov (najmä CO2).

Zdroj: [115]



139

10
PR

ÍL
O
H
Y 
|

Zdroj: [114]

Klimatológovia  doká�u  v  súèasnosti,  s  urèitou
mierou  neistoty,  odhadnú�  mo�ný  vývoj  klima
tického  systému  Zeme  �  pou�ívajú  k  tomu
poèítaèové  modely  klímy,  ktoré  sú  zalo�ené  na
preverených  fyzikálnych  princípoch.  Okrem  tzv.
globálnych modelov sa pou�ívajú aj tzv. regionálne
modely klímy, ktoré nepoèítajú vývoj atmosféry na
celej  Zemi,  ale  len  v  rámci  urèitej  obmedzenej
oblasti.

Narastajúca  koncentrácia  skleníkových  plynov
spôsobí zmeny v celom klimatickom systéme Zeme
a  ve¾mi  pravdepodobne  bude  vies�  k  ïal�iemu
otep¾ovaniu.  Akým  konkrétnym  spôsobom,  na  to
aspoò èiastoène dávajú odpoveï práve klimatické
modely. Pre ka�dý konkrétny trend budúcich emisií
(pod¾a  star�ích  emisných  scenárov SRES  (Special
Report  on Emissions  Scenarios �  obsahuje  súbor

hypotetických  scenárov  vývoja  emisií  hlavných
skleníkových plynov v závislosti od demografického
a  ekonomického  vývoja,  rýchlosti  aplikovania
�etrnej�ích a úspornej�ích technológií, atï.) alebo
nov�ích  scenárov  RCP  (Representative  Concen
tration  Pathways  �  séria  nov�ích  emisných
scenárov  pou�itých  v  IPCC  AR5  skleníkových
plynov  sa  pripravuje  celý  rad  scenárov  budúceho
vývoja  klímy.  Získame  tak  v�dy  urèité  rozpätie
výsledkov, nie teda len jednu konkrétnu hodnotu.
Rast  priemernej  globálnej  teploty  vzduchu  sa  pre
scenáre s vysokými emisiami (A1FI alebo najnov�ie
RCP8.5)  vôbec  neprekrýva  s  výsledkami
optimistickej�ích  scenárov  (B1  alebo  RCP2.6).
Z  toho  vyplýva,  �e  vývoj  globálnych  teplôt,  a  to
najmä  v  druhej  polovici  21.  storoèia,  bude  do
znaènej miery závisie� na hodnotách emisií.

Zdroj: [113]
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Ak  bude  aj  naïalej  pokraèova�  rast  emisií
skleníkových plynov, celkom urèite nás u� do konca
21.  storoèia  èakajú  záva�né  zmeny  klimatických
podmienok  na  celej  Zemi.  V  závislosti  od  toho,
ko¾ko  fosílneho  uhlíka  do  atmosféry  vypustíme,
mô�e  globálna  teplota  vzduchu  do  konca  tohto
storoèia vzrás� o ïal�ích 0,3 a� 4,8 °C, èo znamená,
�e  v  porovnaní  s  obdobím  pred  priemyselnou
revolúciou to bude predstavova� nárast o 1,2 a� 5,7
°C  (Obr.  104).  V  porovnaní  s  predo�lou  správou
IPCC AR4 sú odhady mo�ného oteplenia do  roku
2100 ni��ie pribli�ne o 1 °C (pôvodný rozsah v AR4:
1,1�6,4 °C).

Jednou  z  k¾úèových  otázok  klimatologického
výskumu je aj to, o ko¾ko stupòov Celzia sa na svete
mô�e  otepli�  v  prípade,  �e  koncentrácia  CO2

dosiahne dvojnásobok v porovnaní s obdobím pred
priemyselnou  revolúciou  (rok  1750;  280  ppm).
Najnov�ie  výskumy  naznaèujú,  �e  pri  zdvoj
násobení  obsahu  CO2  v  atmosfére  sa  pravde
podobne oteplí o 2 a� 4,5 °C (stredný odhad je 3 °C)
v  porovnaní  s  predindustriálnou  dobou.  Piata
správa IPCC dolnú hodnotu intervalu zní�ila z 2,0
°C na 1,5 °C.

Len  pre  porovnanie,  v  najchladnej�ích  obdobiach
posledných dôb ¾adových bol celosvetový priemer
teploty  vzduchu  len  asi  o  4  a�  7  °C  ni��í  ako
v súèasnosti, no celkový ráz krajiny bol diametrálne
odli�ný  od  toho  dne�ného. Hladina  oceánov  bola
o 120 metrov ni��ie, väè�iu èas� Kanady a severnej
Európy pokrývali  rozsiahle kontinentálne  ¾adovce
(podobné tomu dne�nému v Antarktíde a Grónsku)
a �ivotné prostredie v strednej Európe pripomínali
skôr tundru. Treba na druhej strane podotknú�, �e
odchýlka  (oteplenie)  opaèným  smerom  (teda
maximálne  +  7,0  °C  v  globálnom  priemere)  by

znamenalo podmienky, aké na Zemi panovali poèas
najteplej�ích  období  známej  geologické  histórie
(obdobne teplo bolo napríklad v období Kriedy, na
konci Druhohôr,  pribli�ne  pred  100�65 miliónmi
rokov  �  Antarktída  bola  bez  za¾adnenia  a  na
väè�ine  kontinentov  panovala  tropická,  preva�ne
suchá klíma).

V  dôsledku  stále  vy��ích  teplôt  sa  stanú  niektoré
oblasti Zeme vlh�ími, naopak iné èastej�ie postihne
dlhotrvajúce  a  teda  aj  intenzívnej�ie  sucho.  Vlny
horúèav  budú  prichádza�  èastej�ie  a  je  potrebné
poèíta� aj s  tým, �e budú extrémnej�ie. Na druhej
strane sa zvý�i, hlavne v dôsledku vy��ej extremity
zrá�ok,  riziko  výskytu  lokálnych  a  regionálnych
povodní.  Najmä  na  severnej  pologuli  bude
pokraèova�  ústup  snehovej  pokrývky  v  chladnej
èasti roka. Podobný osud èaká aj plávajúci morský
¾ad, ktorý bude výraznej�ie ustupova� najmä v lete.
Väè�ia  èas�  horských  ¾adovcov  do  konca  storoèia
zmizne  a  hladina  svetových  oceánov  pravde
podobne  vzrastie  aj  o  viac  ako  jeden  meter.
Pokraèujúce  otep¾ovanie  výrazne  ovplyvní  �ivot  v
oceánoch,  a  to  predov�etkým  v  dôsledku  rastúcej
kyslosti morskej vody.

Narastajúce mno�stvo extrémov poèasia, prípadne
iné z vy��ie uvedených prejavov klimatickej zmeny,
povedú  k  èoraz  vá�nej�ím  �kodám  na  �ivotnom
prostredí,  v  hospodárstve,  lesných  ekosystémoch
a  negatívne  ovplyvnia  zdravie  ¾udskej  populácie.
V mnohých oblastiach sveta sa �ivotné podmienky
¾udí zhor�ia nato¾ko, �e  to povedie k hromadným
migráciám  obyvate¾ov.  Zvý�i  sa  výskyt  chudoby,
hladu a chorôb, zhor�í sa dostupnos� pitnej vody, èo
mô�e vies� k vzniku nových vojnových konfliktov.
Niektorým  negatívnym  dopadom  sa  pravdepo
dobne nevyhne ani oblas� strednej Európy.

Za obdobie 1881�2010 sa na Slovensku pozoroval
rast priemernej roènej teploty vzduchu asi o 1,7 °C
a  nevýznamný  trend  poklesu  roèných  úhrnov
atmosférických zrá�ok asi o 0,5 % v priemere. Na
juhu SR bol pokles miestami aj viac ako 10 %, na
severe  a  severovýchode  ojedinele  úhrn  zrá�ok
vzrástol  do  3  %.  Toto  obdobie  bolo  typické  aj
poklesom  snehovej  pokrývky  do  vý�ky  1  000  m
takmer  na  celom  území.  Vo  väè�ej  nadmorskej
vý�ke  bol  zaznamenaný  jej  nárast.  Aj
charakteristiky  výparu  vody  z  pôdy  a  rastlín,
vlhkosti  pôdy,  slneèného  �iarenia  potvrdzujú,  �e
najmä juh Slovenska sa postupne vysu�uje, preto�e
vzrastá  potenciálny  výpar  a  klesá  vlhkos�  pôdy.

Znaène  zmenený  re�im  klímy  bol  na  Slovensku
zaznamenaný  najmä  po  roku  1990.  Zvý�enú
pozornos�  je  potrebné  venova�  zmenám  v
premenlivosti  klímy,  najmä  zrá�kových  úhrnov.
Príkladom  sú  za  sebou  v  krátkom  èasovom
intervale idúce extrémne suchý rok 2003, extrémne
vlhký  rok 2010 a mimoriadne  suchý  rok 2011. Za
posledných 15 rokov do�lo k významnej�iemu rastu
výskytu  extrémnych  denných  a  nieko¾kodenných
úhrnov zrá�ok, èo malo za následok zvý�enie rizika
lokálnych  povodní  v  rôznych  oblastiach  SR.  Na
druhej strane v období rokov 1989�2012 sa ove¾a
èastej�ie  ako  predtým  vyskytovalo  lokálne  alebo
celoplo�né  sucho,  ktoré  bolo  zapríèinené
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predov�etkým dlhými periódami relatívne teplého
poèasia  s malými úhrnmi  zrá�ok  v niektorej  èasti
vegetaèného obdobia. Zvlá�� výrazné bolo sucho v
rokoch  1990�1994,  2000,  2002,  2003  a  2007.
Desa�roèie 1991�2000, ale aj obdobie 2001�2010
sa  charakteristikami  teploty  vzduchu,  úhrnov
zrá�ok,  výparu,  snehovej  pokrývky,  ako  aj  iných
prvkov, priblí�ilo k predpokladaným podmienkam
klímy  okolo  roku  2030,  ktoré  boli  vyèíslené
v  zmysle  scenárov  klimatickej  zmeny  pre  na�e
územie,  výnimkou  sú  iba  ni��ie  úhrny  zrá�ok

v  chladnom  polroku  a  v  zime  v  desa�roèí  1991�
2000.
Teplotu  vzduchu  na  Slovensku  (Obr.  105)
charakterizujeme  ako  odchýlky  od  dlhodobého
priemeru  z  obdobia  1951�1980.  Trend  teploty
vzduchu  pre teplý a chladný polrok v období 1881�
2010  je  podobný  ako  pre  roèné  priemery.  Trend
úhrnov  atmosférických  zrá�ok  na  Slovensku  je
podobný  v  chladnom a  teplom polroku. Zrá�kový
trend sa o málo lí�i medzi juhom a severom, resp.
medzi juhozápadom a severovýchodom Slovenska.

Denné  úhrny  zrážok  ≥100  mm  na  Slovensku
v období 1949�2010 ukazuje Obr. 106. Dòa 29. 6.
1958  sa  celkom  výnimoène  vyskytol  taký  úhrn
zrá�ok  na  36  staniciach,  predov�etkým  na  severe
Slovenska. Denný úhrn zrážok ≥100 mm je takmer
v�dy  príèinou  aspoò  lokálnej  náhlej  povodne  so
záva�nými �kodami. Na väè�ine územia Slovenska
predstavujú  takéto  úhrny  zriedkavej�í  výskyt  ako
raz  za  100  rokov.  Na  Obr.  106  je  dobre  vidie�
relatívne  malý  výskyt  dní  s  úhrnom  ≥100  mm
v období 1975�1993, odvtedy sa poèet takýchto dní
výrazne zvý�il napriek poklesu celkového poètu dní
so zrá�kami a s výnimkou roka 2010 iba s malým
rastom roèných úhrnov zrá�ok.

Zdroj: Dr. Pavel ��astný, prof. Milan Lapin
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Scenáre  klimatickej  zmeny  boli  spracované
�peciálnymi  postupmi  (tzv.  �tatistickým  down
scalingom a vyu�itím priamych meraní) z výstupov
globálnych  atmosférických  modelov  a  boli
premietnuté do predpokladaného budúceho vývoja
klimatických charakteristík pre zvolené klimatické
stanice  na  území  Slovenska  na  obdobie  do  konca
21.storoèia. Boli spracované rôzne druhy scenárov,
tzv. pesimistický, ktorý predpokladá rýchlej�í  rast
emisie CO2  a  optimistický,  simulujúci  stabilizáciu
a� redukciu týchto emisií. V na�ej �túdii sa budeme
zaobera�  väè�inou  stredne  pesimistickými  sce
nármi.

Ve¾ká  väè�ina  doteraj�ích  klimatických  scenárov
predpokladala  nasledujúci  oèakávaný  vývoj  klímy
do  roku  2100  (za  predpokladu  splnenia  stredne
pesimistických  globálnych  scenárov  emisie
skleníkových plynov do atmosféry):

1)  Priemery  teploty  vzduchu  na  Slovensku  by  sa
mali  postupne  zvy�ova�  o  2  a�  4  °C  v  porovnaní
s  priemermi  obdobia  1951�1980,  prièom  sa
zachová  doteraj�ia  medziroèná  a  medzisezónna
èasová premenlivos�. Trochu rýchlej�ie by mali rás�
denné minimá ako denné maximá teploty vzduchu,
èo  spôsobí  pokles  priemernej  dennej  amplitúdy
teploty  vzduchu.  Scenáre  nepredpokladajú  výraz
nej�ie  zmeny  v  roènom  chode  teploty  vzduchu,
v  jesenných mesiacoch by ale mal by� rast  teploty
men�í ako v zvy�nej èasti roka.

2)  Roèné  úhrny  zrá�ok  by  sa  nemali  podstatne
meni�,  skôr  sa  ale  predpokladá  mierny  nárast
(okolo  10 %),  predov�etkým na  severe Slovenska.
Väè�ie  zmeny  by  mali  nasta�  v  roènom  chode
a  èasovom  re�ime  zrá�ok.  V  lete  sa  v�eobecne
oèakáva slabý pokles úhrnov zrá�ok (predov�etkým
na juhu Slovenska) a v zvy�nej èasti roka slabý a�
mierny  rast  úhrnov  zrá�ok  (predov�etkým v  zime
a  na  severe  Slovenska).  V  teplej  èasti  roka  sa
oèakáva  zvý�enie  premenlivosti  úhrnov  zrá�ok,
zrejme  sa  predå�ia  a  èastej�ie  vyskytnú  málo
zrá�kové (suché) obdobia na strane jednej a budú
zrá�kovo  výdatnej�ie  krátke  da�divé  obdobia  na
strane druhej. Preto�e sa oèakáva teplej�ie poèasie
v zime, tak a� do vý�ky 900 m n. m. bude snehová
pokrývka  nepravidelná  a  èastej�ie  sa  budú
vyskytova� zimné povodne. Snehová pokrývka bude
zrejme v priemere vy��ia iba vo vý�ke nad 1 200 m
n.  m.,  tieto  polohy  ale  predstavujú  na  Slovensku
menej  ako  5  %  rozlohy,  èo  nemô�e  podstatne
ovplyvni� odtokové pomery.

3)  Neoèakávajú  sa  �iadne  významné  zmeny
v priemeroch globálneho �iarenia, rýchlosti a sme
ru  vetra.  Vzh¾adom  na  zosilnenie  búrok  v  teplej
èasti roka sa oèakáva èastej�í výskyt silného vetra,
víchríc a tornád v súvislosti s búrkami (doteraz sa
na  celom  Slovensku  vyskytovalo  v  priemere  asi  1
tornádo kategórie F1 alebo F2 za  rok). Preto�e  sa
ale  zvý�i  teplota  vzduchu,  tak  sa  musí  pri
nezmenenej relatívnej vlhkosti vzduchu zvý�i� tlak

Zdroj: Dr. Pavel ��astný, prof. Milan Lapin
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vodnej  pary  a  aj  sýtostný  doplnok  (asi  o  6  %  na
ka�dý 1 °C oteplenia). To zapríèiní rast potenciálnej
evapotranspirácie vo vegetaènom období roka tie�
asi  o  6  %  na  1  °C  oteplenia.  Preto�e  sa  na  juhu
Slovenska  vo  vegetaènom  období  roka  úhrny

zrá�ok podstatne nezvý�ia, bude to ma� za následok
pokles  vlhkosti  pôdy.  Navy�e  èastej�í  výskyt
krátkodobých  intenzívnych  zrá�ok  nebude
dostatoène prispieva� k dopåòaniu pôdnej vlhkosti,
preto�e z intenzívnych zrá�ok je väè�í odtok.

Zdroj: [116]

Na  Obr.  107  je  vykreslený  minulý  (1951�2012)
a  projektovaný  (2013�2100)  nárast  teploty
vzduchu,  zhodne  pre  leto  i  rok  pre  Sliaè,  le�iaci
v  blízkosti  zemepisného  stredu  Slovenska,
v nadmorskej vý�ke 313 m n. m., ktorý reprezen
tuje  stredné  kotlinové polohy Slovenska.  Stredne
pesimistický  scenár  znázoròuje  pravdepodobne
najvy��í oèakávaný budúci nárast teploty vzduchu.
Znaèný  nárast  teploty  tento  pesimistický  scenár
indikuje  najmä  v  mesiacoch  chladného  polroka,
s  dôsledkami  na  skupenstvo  zrá�ok  a  parametre
snehovej  pokrývky  najmä  v  ni��ích  polohách.
Predpokladá  sa,  �e  do  vý�ky  800 m  n.  m.  budú
úhrny zrá�ok preva�ne tekuté a snehová pokrývka
znaène nestabilná.

Zrá�kový  re�im  je  ove¾a  premenlivej�í  ako  re�im
teploty  vzduchu.  Naviac,  projekcie  zrá�ok  sú
za�a�ené väè�ou neistotou ako projekcie teplôt. Pre
opis predpokladaného vývoja zrá�ok na Slovensku
sme  vybrali  dve  stanice,  le�iace  v  rozdielnych
geografických  podmienkach.  Ní�inná  stanice
Hurbanovo, 115 m n. m., na juhu Slovenska (Obr.
108) a údolná a� kotlinová stanica Oravská Lesná,
780 m n. m., le�iaca na severe územia (Obr. 109).

Predpokladaný  vývoj  úhrnu  zrá�ok  pod¾a
pesimistického  scenára.  ukazuje  na  obidvoch
staniciach podobný priebeh. Do úrovne èasového
horizontu  roku  2100  modelový  výstup
nepredpokladá významné zvý�enie èi u� roèného,
alebo letného úhrnu. Po roku 2050 sa predpokladá
nepodstatný vzrast roèných úhrnov zrá�ok, najmä
s  oh¾adom  na  vy��iu  teplotu  vzduchu
a  predpokladaný  vy��í  obsah  vody  v  atmosfére.
Mo�ný  vzrast  zrá�ok  vykazuje  model  v  zimnom
období,  èo  by,  spolu  so  zmenou  ich  skupenstva,
mohlo  zmeni�  roèný    re�im  odtoku  s  nárastom
v  zimných  mesiacoch  a  poklesom  zaèiatkom
jesene. Predpokladá sa, �e zrá�ky budú vypadáva�
v  lete v men�om poète dní, no s vy��ími úhrnmi,
medzi  ktorými  budú dlh�ie  epizódy  sucha. Ve¾ká
medziroèná  premenlivos�  zrá�ok  zostane
zachovaná,  èo  u�  indikoval  výskyt  extrémne
nízkych zrá�ok v roku 2003 a o nieko¾ko rokov zas
extrémne vysoký v roku 2010.
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Zdroj: [116]

Zdroj: [116]
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Zdroj: Dr. Pavel ��astný, prof. Milan Lapin

Zdroj: Dr. Pavel ��astný, prof. Milan Lapin

Zdroj: Dr. Pavel ��astný, prof. Milan Lapin

Legenda
T rok  Priemerná roèná teplota vzduchu v OC
T tp  Priemerná teplota vzduchu za teplý polrok (IV�IX) v OC
let  Priemerný poèet letných dní (s denným maximom 25 °C a viac)
trop  Priemerný poèet tropických dní (s denným maximom 30 °C a viac)
mraz  Priemerný poèet mrazových dní (s denným minimom menej ako 0 °C)
¾ad  Priemerný poèet ¾adových dní (s denným maximom 0°C a menej)
Z rok  Priemerný roèný úhrn zrá�ok v mm
Z tp  Priemerný úhrn zrá�ok v teplom polroku (IV�IX) v mm
Z leto  Priemerný úhrn zrá�ok v lete (VI�VIII) v mm
Z zima  Priemerný úhrn zrá�ok v zime (XII�II) v mm
Zra 10  Priemerný poèet dní so zrá�kami s úhrnom 10 mm a viac
Zra 40  Priemerný poèet dní so zrá�kami s úhrnom 40 mm a viac
snp  Priemerný poèet dní so snehovou pokrývkou
Nsp 5  Priemerný poèet dní s novou snehovou pokrývkou 5 cm a viac

Bratislava�letisko 14 9 5 102 151 183 201 193 154 99 44 5 98

Kuchyòa�Nový Dvor 19 3 44 92 143 174 191 184 147 97 42 0 92

Malý Javorník 34 15 26 75 126 154 173 17 134 8 22 17 74

Bratislava�letisko 43 43 38 35 56 66 54 62 40 37 54 50 576

Kuchyòa�Nový Dvor 37 41 37 47 68 82 73 65 50 44 56 44 642

Obdobie 1961�1990 1991�2015 1961�1990 1991�2015 1961�1990 1991�2015

T rok 98 109 92 102 74 85

T tp 164 178 155 168 135 149

let 693 772 618 73 303 405

trop 184 246 152 225 28 78

mraz 882 796 1084 1011 107 991

¾ad 243 214 268 223 444 409

Z rok 5761 582 6416 6609 8814 8905

Z tp 3117 3419 3838 4213 4391 4817

Z leto 1812 1873 2194 2337 2507 2591

Z zima 1338 1151 1203 1128 2378 2046

Zra 10 167 165 188 19 272 268

Zra 40 4 6 5 1 8 13

snp 385 312 458 377 854 813

Nsp 5 48 34 51 4 102 99
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Zdroj: Dr. Pavel ��astný, prof. Milan Lapin

Legenda
Eo rok    Priemerná roèná suma potenciálnej evapotranspirácie v mm
Eo tp    Priemerná suma potenciálnej evapotranspirácie v mm za teplý polrok (IV�IX) v mm
E rok    Priemerná roèná suma aktuálnej evapotranspirácie v mm
E tp    Priemerná suma aktuálnej evapotranspirácie v za teplý polrok (IV� X) v mm
EoZ rok  Priemerná roèná suma klimatického ukazovate¾a zavla�enia v mm
EoZ tp   Priemerná suma klimatického ukazovate¾a zavla�enia za teplý polrok (IV�IX) v mm
E Z rok   Priemerný rozdiel súm aktuálnej evapotranspirácie a zrá�ok za rok v mm
EZ tp    Priemerný rozdiel súm aktuálnej evapotranspirácie a zrá�ok teplý polrok (IV�IX) v mm
E/Eo rok  Relatívna evapotranspirácia za rok
E/Eo tp   Relatívna evapotranspirácia za teplý polrok (IV�IX)

Zdroj: Dr. Pavel ��astný, prof. Milan Lapin

1961�
1990 696 581 430 352 576 312 120 269 146 403 6 6

1991�
2015 755 628 459 369 582 342 173 286 123 268 6 6

Scenáre zmien priemerov teploty vzduchu v Bratislave oproti priemeru z obdobia 19611990

2001�2050 9 14 1 8 7 1 8 9 8 14 4 0 8

2026�2075 18 27 18 13 16 19 17 2 17 22 12 16 18

2051�2100 32 32 26 2 25 32 33 3 24 3 23 28 28

Scenáre priemerov teploty vzduchu na Malom Javorníku vo vý�ke 584 m n.m. do roku 2100

2001�2050 26 1 34 84 13 161 178 176 138 92 24 16 81

2026�2075 17 13 42 89 138 17 188 187 147 10 32 0 91

2051�2100 3 17 5 96 148 182 204 197 154 108 43 11 101

Scenáre priemerov teploty vzduchu v Malackách do roku 2100

2001�2050 7 15 58 10 154 188 201 193 159 109 46 2 101

2026�2075 2 29 66 105 163 196 21 204 167 116 54 18 111

2051�2100 16 33 74 113 172 209 226 213 174 124 65 29 121

Scenáre zmien priemerov úhrnov zrá�ok  V Bratislave L  v % v porovnaní s 1961�1990
2001�2050 189 173 207 16 118 15 35 138 143 178 75 203 65
2026�2075 203 152 171 13 155 9 134 7 216 248 6 182 69
2051�2100 37 334 4 154 101 132 258 44 244 256 95 237 97

Scenáre priemerov úhrnov zrá�ok  na Malom Javorníku (584 m n.m.) v mm do roku 2100
2001�2050 635 674 416 426 82 836 856 903 652 605 694 804 835
2026�2075 642 662 434 514 847 816 715 849 693 641 746 791 838
2051�2100 731 766 522 586 807 715 614 828 709 645 822 828 860

Scenáre priemerov úhrnov zrá�ok  V Bratislave K (286 m n.m.) v mm do roku 2100
2001�2050 556 528 337 431 735 699 659 785 506 518 578 631 702
2026�2075 563 519 352 52 759 683 551 738 538 549 621 62 704
2051�2100 641 601 423 593 723 598 473 721 551 553 683 649 723
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Zdroj: Dr. Pavel ��astný, prof. Milan Lapin

Zdroj: Dr. Pavel ��astný, prof. Milan Lapin

Zdroj: Dr. Pavel ��astný, prof. Milan Lapin

Nasledujúce tabu¾ky zobrazujú scenáre zmeny mesaèných priemerov poètu dní so snehovou pokrývkou
(N) v regióne juhozápadného Slovenska a Malých Karpát v porovnaní s priemermi v období 19511980
v prípade zmien dlhodobých priemerov teploty vzduchu a dlhodobých priemerných úhrnov zrá�ok, ZI je
zima (XIIII) a CHP je chladný polrok (XIII).

Zdroj: Dr. Pavel ��astný, prof. Milan Lapin

Zdroj: Dr. Pavel ��astný, prof. Milan Lapin

Scenáre priemerov úhrnov zrá�ok  V Dobrej Vode (257 m n. m.) v mm do roku 2100
2001�2050 621 594 329 416 664 682 624 728 469 529 636 742 705
2026�2075 628 584 344 501 686 666 522 685 499 56 684 729 707
2051�2100 716 676 413 571 653 584 447 668 51 564 753 763 726

Scenáre priemerov úhrnov zrá�ok  v Malackách (165 m n. m.) v mm do roku 2100
2001�2050 388 396 251 369 652 725 757 694 432 434 441 445 611
2026�2075 393 389 262 444 673 708 633 653 459 46 473 437 614
2051�2100 447 451 315 507 642 62 543 637 47 462 521 458 630

Scenáre priemerov úhrnov zrá�ok  v Krá¾ovej pri S (123 m n. m.) v mm do roku 2100
2001�2050 375 383 258 29 545 614 588 66 407 402 48 47 555
2026�2075 38 376 27 35 563 599 492 621 433 426 516 462 557
2051�2100 432 436 325 399 537 525 422 606 443 428 567 483 572

Scenáre zmien relatívnej vlhkosti vzduchu (%) pod¾a modelu KNMI do roku 2100

2001�2050 2 3 16 27 2 5 5 3 4 6 7 9 8

2026�2075 1 3 18 19 16 0 1 5 9 5 2 5 7

2051�2100 4 1 13 16 25 2 39 17 9 8 4 6 11

Scenáre zmien sýtostného doplnku (hPa) pod¾a modelu KNMI do roku 2100

2001�2050 1 2 3 6 6 6 5 5 3 2 1 1 3

2026�2075 1 3 5 7 9 9 12 1 8 3 2 2 6

2051�2100 3 4 6 9 16 22 31 19 1 4 3 2 11

Scenáre zmien tlaku vodnej pary (hPa) pod¾a modelu KNMI do roku 2100

2001�2050 4 5 3 1 2 8 7 9 6 1 1 0 5

2026�2075 7 11 7 4 1 18 16 2 13 16 5 6 11

2051�2100 12 13 11 9 15 26 24 27 2 22 11 12 17

Podun. ní�ina 20 22 44 44 28 22 32

Záhorská ní�ina 12 18 36 36 22 17 26

600 m n. m. 1 1 2 14 20 6 2 4

Podun. ní�ina 6 5 7 5 3 3 7

Záhorská ní�ina 3 3 5 5 3 3 5

600 m n. m. 1 1 1 0 5 1 1 2
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Tabu¾ky ni��ie �pecifikujú scenáre zmeny mesaèných priemerov sumy denných vý�ok snehovej pokrývky
(S) v regióne juhozápadného Slovenska a Malých Karpát v porovnaní s priemermi v období 1951�1980
v prípade zmien dlhodobých priemerov teploty vzduchu a dlhodobých priemerných úhrnov zrá�ok, ZI je
zima (XIIII) a CHP je chladný polrok (XIII).

Zdroj: Dr. Pavel ��astný, prof. Milan Lapin

Zdroj: Dr. Pavel ��astný, prof. Milan Lapin

Zdroj: Dr. Pavel ��astný, prof. Milan Lapin

Podun. ní�ina 28 36 46 52 42 33 51

Záhorská ní�ina 22 26 45 32 34 28 47

600 m n. m. 7 6 18 16 28 12 7 16

Podun. ní�ina 7 11 8 10 6 7 10

Záhorská ní�ina 5 5 7 10 6 7 10

600 m n. m. 6 3 5 0 8 7 9 10

Zmeny počtu letných dní v Bratislave L v porovnaní s priemerom v období 1961–1990, Tmax ≥ 25 °C

2001�2050 0 3 7 11 36 22 28 11 9 126

2026�2075 0 4 11 34 57 46 6 31 1 253

2051�2100 0 4 16 57 86 75 79 48 15 38

Zmeny počtu tropických dní v Bratislave L v porovnaní s priemerom v období 1961–1990, Tmax ≥ 30 °C

2001�2050 0 1 1 9 12 19 7 0 58

2026�2075 0 2 15 26 32 43 15 0 134

2051�2100 0 3 28 56 71 68 22 1 247

2001�2050 17 6 2 0 4 9 2

2026�2075 33 25 3 0 11 22 94

2051�2100 57 22 4 0 14 41 138

Zmeny poètu mrazových dní v Bratislave L v porovnaní s priemerom v období 1961�1990, Tmin ˂ 0 °C
2001�2050 23 47 7 1 0 0 14 5 5 101

2026�2075 43 77 29 13 0 0 21 24 39 246

2051�2100 84 88 56 17 0 0 28 52 75 401

Zmeny počtu tropických nocí v Bratislave L v porovnaní s priemerom v období 1961–1990, Tmin ≥ 20 °C

2001�2050 1 3 9 6 1 0 2

2026�2075 2 11 28 2 3 0 63

2051�2100 6 31 61 4 7 0 144
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