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Karpatský rozvojový inštitút

Založený v 2004.

Kľúčová téma – procesy v samospráve, 
prepájanie vedeckých poznatkov s praxou.

V oblasti reakcie na zmenu klímy 
v sídelnom prostredí (od roku 2010):

 realizovaných 13 medzinárodných 
a slovenských projektov

 vytvorených 8 adaptačných stratégií
 vydaných 9 publikácií
 prezentovaných viac ako 20 

odborných prednášok na 
slovenských a medzinárodných 
fórach

 2 videá



Prečo sa zaoberáme touto témou?

Zdroj: World Economic Forum’s Global Risks Report 2019







Mestá a zmena klímy – súvisia spolu?

Zdroj: https://svs.gsfc.nasa.gov/4626 Zdroj: https://ourworldindata.org/urbanization

Globálne teplotné anomálie Miera urbanizácie



Hlavný dôvod rastu teplôt - rast koncentrácie CO2 a CH4

Zdroj: https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/



Hlavný dôvod rastu teplôt - rast koncentrácie CO2 a CH4

Zdroj: https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/





A čo iné vplyvy?



Vážny problém

• oproti kolísaniu teplôt 
medzi dobami ľadovými a 
medziľadovými a dneškom 
je zásadne odlišná rýchlosť 
zmeny - 0,6 °C za 50 
rokov vs. 6,0 °C za 10 
tisíc rokov 

• ekosystémy a rastlinné a 
živočíšne druhy – a ani 
ľudia - nemajú čas na 
evolučnú a často ani 
migračnú adaptáciu



Utečenci



Zdroj: http://4hiroshimas.com/#Science

Ako si predstaviť rozsah zmeny klímy



Ako to ovplyvňuje náš život (v meste)?



Phoenix, jún 2017



Klimatická džentrifikácia

Phoenix Flagstaff

1 600 000 obyv. 74 000 obyv.
331 m n. m 2 106 m n. m

<230 km, 2,5 hod. jazdy>

47 °C 27 °C

Súbor lokálnych sociálno-kultúrnych zmien,
ktoré sú dôsledkom toho, keď bohatší ľudia
nakupujú nehnuteľnosti na bývanie v dosiaľ
menej prosperujúcich spoločenstvách.



Udialo sa nedávno



Kto je kľúčový 
hráč?

Ohrozené je zdravie a životy obyvateľov, prírodné prostredie, infraštruktúra či majetok, a to
predovšetkým v mestských sídlach. Navyše existujúce komunikačné, dopravné, ekonomické,
zásobovacie či sociálne systémy sú navzájom prepojené, vyskytujú sa na pomerne malom
priestore s vyššou hustotou obyvateľstva a akékoľvek narušenie jedného či viacerých prvkov
vyvoláva reťazovú reakciu rôznych zlyhaní.

Otázka bezpečnosti a životaschopnosti miest a obcí v podmienkach meniacej sa klímy je síce v
rukách nás všetkých, ale kľúčovým hráčom vedenia procesu adaptácie (t.j. prispôsobenia sa) na
zmenu klímy by mala byť miestna samospráva. Napriek akútnej potrebe správať sa klimaticky
adaptačne, väčšina miest a obcí nevie, resp. vie málo o rozsahu a charaktere svojej zraniteľnosti na
dopady zmeny klímy. Preto nekonajú, resp. konajú neefektívne a neúčinne.



Prečo hovoríme o potrebe komplexného 
klimatického strategického plánovania

- Mestá sú významným zdrojom produkcie
skleníkových plynov a súčasne sú obeťou
dopadov zmeny klímy

- Reakcia na zmenu klímy má dva hlavné
procesy: mitigácia a adaptácia

- Je nevyhnutné udržať nárast globálnych
priemerných teplôt do 1,5 °C, pretože
adaptovať ekonomické sociálne a
enironmentálne systémy sa dá len do
určitej miery a na druhej strane je
nevyhnutné sa adapatovať, pretože
systémy sú už dopadmi ZK zmenené

mitigácia adaptácia



Prečo hovoríme o potrebe komplexného 
klimatického strategického plánovania

- Viaceré adaptačné a mitigačné
opatrenia pomáhajú adresovať zmenu
klímy, ale jednotlivé nekoordinované
kroky môžu si navzájom škodiť, resp.
nevyužívať synergické efekty

- Efektívna a účinná reakcia na zmenu
klímy (adaptácia a mitigácia) má byť
podporená spoločnými faktormi, ako je
inštitucionálne usporiadanie, procesmi
interakcie a rozhodovania s tými,
ktorých sa to týka



Kľúčové rámce komplexného klimatického strategického 
plánovania 

 Klimatický odolný rozvoj je rozvoj mesta 
cez prizmu reakcie na zmenu klímy berúc 
do úvahy ekonomické, sociálne 
a environmentálne faktory

 Reakcia na zmenu klímy je 
harmonizovaná realizácia opatrení 
zameraných zníženie  emisií skleníkových 
plynov a prispôsobenie sa dopadom 
zmeny klímy – tak technických, ako aj 
procesných a inštitucionálnych  



Kľúčové rámce komplexného klimatického 
strategického plánovania 

 Správne opatrenie na správne miesto
znamená výber takých opatrení, ktoré majú
potenciál byť čo najúčinnejšie a súčasne
efektívne

 Zodpovedná časová prioritizácia vyjadruje
to, že niektoré opatrenia je treba prioritne
z hľadiska zamedzenia budúcich vysokých
nákladov a rizík pre mesto a jeho
obyvateľov, vyplývajúcich zo zmeny klímy



Odporúčané postupy ako pripraviť Klimatickú 
stratégiu mesta – počiatočná prípravná fáza

a. Informačné aktivity pre reprezentantov mesta a pre
verejnosť

b. Vytvorenie širokospektrálneho odborného tímu pre
prípravu dokumentu Klimatická stratégia mesta
(zástupcovia mesta, riešiteľského tímu a ďalších
relevantných odborných inštitúcií).

c. Vytvorenie prostredia pre participáciu širokej
odbornej a laickej verejnosti

d. Vymedzenie územia a sektorov, kde sa bude
klimatická stratégia realizovať

e. Určiť podrobnosť analýzy a časový rámec
spracovania.



Odporúčané postupy ako pripraviť Klimatickú 
stratégiu mesta – hodnotenie zraniteľnosti

a. Hodnotenie územné a hodnotenie
sektorové

b. Stanovenie faktorov (indikátorov)
zraniteľnosti

c. Zber a znázornenie údajov po
faktoroch

d. Prioritizácia faktorov

e. Spracovanie výslednej zraniteľnosti
územia a sektorov

Expozícia Citlivosť

Možný dopad Adaptívna kapacita

Zraniteľnosť 

Možný dopad Adaptívna 
kapacita

Zraniteľnosť 



Odporúčané postupy ako pripraviť Klimatickú 
stratégiu mesta – ciele a opatrenia v adaptačnej časti

a. Ciele na zvýšenie adaptability
(schopnosti prispôsobiť sa dopadom
zmeny klímy) mesta v oblasti
systémov:
 Sociálny (ľudia, bývanie,

zamestnanie, voľný čas, zdravotná
a sociálna starostlivosť,
informovanosť a pod. )

 Ekonomického (infraštruktúra,
zásobovanie, doprava a pod.)

 Environmentálneho (ekosystémové
služby, zeleň, biodiverzita a pod.)



Odporúčané postupy ako pripraviť Klimatickú 
stratégiu mesta – ciele a opatrenia v adaptačnej časti
b. Opatrenia na naplnenie cieľov

 Zlepšenie klimatického spravovania mesta (zapracovanie
KSM do ÚP a PHSR, zmena v inštitucionálnom
usporiadaní, vytvorenie klimatickej dotačnej schémy,
zvýšenie odborných znalostí reprezentantov mesta
a pod.)

 zníženie citlivosti na ZK (napr. izolácia budov, zmena
materiálov v infraštruktúre, zmena manažmentu zelene,
zmena manažmentu vody a pod.)

 na zvýšenie adaptačnej kapacity (monitoring seniorov,
pripravenosť záchranných zložiek, vytvorenie zálohového
zdroja pitnej vody, systém včasného varovania,
vytvorenie záchytných vodných nádrží a pod.)



Odporúčané postupy ako pripraviť 
Klimatickú stratégiu mesta  – Akčný plán

a. Vypracovanie kritérií pre výber aktivít na obdobie platnosti Akčného 
plánu (v zmysle dôležitosti, naliehavosti, realizovateľnosti, 
efektívnosti a účinnosti, finančného krytia a pod.)

b. Výber aktivít (s možnosťou využitia z existujúcich katalógov 
adaptačných a mitigačných aktivít na naplnenie opatrení 
Klimatickej stratégie) 

c. Popis aktivít v zmysle zásad ako vypracovať Akčný plán (konkrétne, 
merateľné, dosiahnuteľné v danom čase, finančne kryté, pridelená 
zodpovednosť)



Odporúčané postupy ako pripraviť Klimatickú stratégiu 
mesta – implementačný mechanizmus

a. Prijatie KSM zastupiteľstvom mesta ako
záväzného dokumentu

b. Zabezpečenie inkorporácie KSM do procesov
v plánovaní, rozhodovaní, povoľovaní

c. Vytvorenie inštitucionálneho mechanizmu za
účelom prepojenie mitigačných a
adaptačných úloh a zodpovedností,
zabezpečenie hierarchického postavenia
klimatickej jednotky v štruktúre Mesta

d. Vytvorenie kooperačného mechanizmu na
začlenenie relevantných externých subjektov
pre napĺňanie cieľov KSM

e. Mechanizmus monitoringu a hodnotenie KSM
(vrátane verejnosti) a následná eventuálna
aktualizácia cieľov, opatrení a aktivít



Príklad adaptačnej stratégie
Vybrané faktory pre vlny horúčav:
• Teplotné pole
• Cirkulácia ochladzujúceho vzduchu –

drsnosť povrchu a katabatické prúdenie
• Spevnené povrchy akumulujúce teplo
• Dostupnosť zelenej plochy (hustý vzrastlý

porast)
• Citlivé skupiny – obyvatelia nad 75 rokov

a deti do 4 rokov
• Hustota obyvateľstva
• Budovy s koncentrovaným výskytom

rizikových skupín obyvateľstva
• Tepelná priepustnosť obytných budov,
• Úroveň vedomostí o správnych vzorcoch

správania sa v prípadoch vĺn horúčav a
• Dostupnosť klimatizácie v MHD a tienenie

na zastávkach



Príklad adaptačnej stratégie

Výsledná mapa zraniteľnosti

• Tienenie verejných priestranstiev

• Ochladzovanie verejných priestranstiev

• Ochladzovania vnútorných priestorov 
budov vo vlastníctve verejnej správy

• Rozvoj správnych vzorcov správania sa 
počas horúčav

• Zvýšenie a skvalitnenie ochladzovacích 
miest a miest pre osvieženie

• Správne rozhodovanie

• Stimulácia obyvateľov k realizácii 
adaptačných opatrení

• Rizikové budovy

Adaptačné programy



Príklad z praxe - Trnava



Príklad z praxe - Trnava



Príklad z praxe - Trnava



Príklad z praxe - Trnava



Príklad z praxe - Trnava



Príklad z praxe - Trnava



Príklad - Miškolc
Typy povrchov: spevnené povrchy –
75%, budovy s plochými strechami -
10%, budovy s inými ako plochými 
strechami – 14%, existujúce zelené 
plochy – 1%.

Námestie Búza tér

Modelový príklad:
Množstvo zrážok spadnutých za 1 hod.: 60 mm/m2

Rozloha územia: 349 741 m2

Celkový objem vody:  20 984 m3



Súčasná schopnosť územia zadržať vodu v m3
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Navrhované riešenia

 (retenčná kapacita súčasných 
parkov)

 vytvorenie nových parkov
 využitie zelených striech
 vytvorenie zelených fasád
 výmena nepriepustných 

spevnených povrchov na 
priepustné

 vytvorenie multifunkčných 
objektov na zachytávanie vody –
waterplaza

 zavedenie systémov trvalo 
udržateľnej mestskej drenáže 
(SUDS)
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Existujúce zelené plochy Nové zelené plochy
SUDS Zelené strechy
Zelené fasády Vodopriepustné plochy
Waterplaza Záťaž kanalizačného systému

Navrhované riešenia



„Uvedomelí urbanisti a architekti na čele 
adaptačného procesu v mestách SR“ – URBADAM
Cieľ: Zvýšiť informovanosť o negatívnych dôsledkoch zmeny klímy na mestách a o
možnostiach proaktívnej adaptácie miest zacielenú na tých, ktorí prostredníctvom
urbanizmu a územného plánovania hrajú kľúčovú úlohu v reakcii miest na dopady zmeny
klímy.

Primárna cieľová skupina - urbanisti, architekti, krajinní architekti – prioritne sa
venujú rozvoju, tvorbe a usmerňovaniu vývoja miesta súvisiacej krajiny, ako aj sa usilujú
o smerovanie k optimálnemu vývoju sídelných štruktúr, harmonickému usporiadaniu
územia, udržaniu ekologickej rovnováhy a ochrane kultúrneho dedičstva s cieľom
zaistenia udržateľného rozvoja.

1. Vydanie informačnej brožúry a ilustračného letáku (7/2020)
2. Realizácia odborného seminára (3/2020)
3. Uskutočnie dvoch tematických webinarov (5-6/2020)
4. Vytvorenie videospotu - „Prečo je dôležité začleniť adaptáciu na dopady zmeny 

klímy do urbanizmu a územného plánovania miest?“ (8/2020)



Mgr. Michal Schvalb
schvalb@kri.sk

Karpatský rozvojový inštitút
www.kri.sk


