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Vymedzenie pojmov
Biodiverzita je rôznorodosť všetkých foriem života a ich vzájomného spolupôsobenia na
Zemi. Zahŕňa v sebe ekosystémy, biotopy, druhy rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a variabilitu génov a ich vzájomné vzťahy. Biodiverzita je základom ľudského života a činnosti.
Tovary a služby, ktoré biodiverzita prostredníctvom zdravých ekosystémov poskytuje, sú
životne dôležité pre udržanie blahobytu, a pre budúci hospodársky a sociálny rozvoj.
Ekosystémové služby predstavujú prínosy a úžitky, ktoré poskytujú ekosystémy, napr.
voda, potraviny, drevo, tvorba pôdy, čistenie ovzdušia a vody, ochrana pred povodňami
a suchom, opeľovanie plodín a ďalšie. Ľudská činnosť však ničí biodiverzitu a znižuje odolnosť a schopnosť zdravých ekosystémov poskytovať túto širokú škálu tovarov a služieb.
Zelená a modrá infraštruktúra (zeleň a vodné plochy v krajine) zahŕňajú priestorovo špecifické prírodné a prírode blízké oblasti, ktoré majú ďalšie environmentálne funkcie a prínosy pre kvalitu života obyvateľov. Prvky zelenej infraštruktúry sa využívajú aj ako adaptačné
opatrenia na zmenu klímy, pričom ide o budovanie zelene vo verejných priestranstvách a
realizáciu technicko - zelených opatrení, ako napríklad zelených striech a zelených fasád,
stien. Modrá infraštruktúra má pozitívny vplyv na zlepšenie zadržiavania vody vrátane
efektu zpomalenia odtoku, zvyšovanie priepustnosti terénu a vsakovanie zrážkovej vody
v mestách, využitie stojatých a tečúcich vôd v sídle.
Zelená infraštruktúra ako stratégia udržateľného a inteligentného rozvoja ponúka účinné
nástroje na manažment zrážkovej vody; zabezpečenie protipovodňovej ochrany a potravinových zdrojov; stabilizáciu pôdy; ozdravovanie životného prostredia čistením, zvlhčovaním a ochladzovaním ovzdušia; podporou retencie, postupného vsakovania, prirodzenej
ﬁfiltrácie a kolobehu vody; znížením prašnosti a hluku; zmiernením efektu tepelných ostrovov; tvorbou tieňa pod korunami stromov; redukciou spotreby energie pomocou pasívnej
výhrevnosti a ochladzovania a v neposlednom rade estetickým zatraktívnením prostredia.
V urbanizovanej krajine môže byť zelená infraštruktúra implementovaná aj fúziou s tzv.
sivou infraštruktúrou. Medzi takéto formy implementácie radíme technicky inovatívne prvky a systémy, akými sú napr. zelené strechy, zelené steny, vegetačné koreňové čistiarne
odpadových vôd, zelené infiﬁltračné pásy pre zrážkovú vodu pozdĺž ciest a na parkoviskách
a pod. Okrem environmentálnych výhod zelenej infraštruktúry je potrebné spomenúť aj jej
sociálnu dimenziu, keďže prvky zelenej infraštruktúry prispievajú k združovaniu komunity,
iniciujú k dobrovoľníckym akciám verejnosti a pomáhajú vyvarovať sa sociálnej izolácií.
Zelená infraštruktúra je súčasťou kultúrnej krajiny, dotvára jej priestorovú kompozíciu,
charakter, ráz a obraz. Keď hovoríme o kultúrnej krajine, je dôležité deﬁfinovať prírodné
a kultúrne dedičstvo, ktoré predstavujú základné konštrukčné prvky a hodnoty kultúrnej
krajiny. Prírodné a kultúrne dedičstvo je súčasťou územného kapitálu a identity Európskej
únie (EÚ). Spolupráca s prírodou, v harmónií s lokálnou kultúrnou krajinou, zabezpečuje
významné prínosy a služby prostredníctvom projektov zelenej infraštruktúry, ktoré vyzdvihujú lokálnu identitu a umocňujú kultúrnu krajinu. Takýto prístup je ﬁznančne efektívny a pomáha zachovať fyzické kompozičné prvky, štruktúry a identitu kultúrnej krajiny.
Bodové prvky zelenej infraštruktúry – pre potreby publikácie nimi rozumieme najmä solitérne stromy a malé skupinové výsadby (3-4 jedince). Častokrát predstavujú orientačný
bod v krajine a majú pričlenený symbolický alebo pamätný význam.
Líniové a pásové prvky zelenej infraštruktúry – aleje, cestné stromoradia, sprievodná vegetácia vodných tokov, obvodová (ochranná) vegetácia areálov, biokoridory či vetrolamy.
Tvoria významnú časť krajinnej matrice, pretože ide o prvky konektivity v krajine.
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Plošné prvky zelenej infraštruktúry – zeleň centier sídiel, predškolských a školských areálov, zeleň pri sakrálnych objektoch, pietna zeleň cintorínov, parky a historické záhrady,
záhrady rodinných domov a pod. Významnou mierou ovplyvňujú krajinný ráz a identitu vidieckého sídla. Zároveň predstavujú lokálne biocentrá, najmä v poľnohospodárskej krajine.
Technické a alternatívne prvky zelenej infraštruktúry – stretávame sa s nimi najmä
v sídlach mestského typu a v priestoroch, kde je problematické uplatňovať výsadby rastlín
v prírodnom teréne. Ide o vegetačné strechy /extenzívne, intenzívne/, vertikálnu zeleň vo
forme popínavých rastlín alebo systémov zelených fasád, mobilnú zeleň, komunitné záhrady a pod.
Vodozádržné opatrenie chápeme ako prienik zelenej a šedej infraštruktúry. Zároveň však
ide o základný manažment zrážkovej vody v sídle aplikáciou adaptačných a mitigačných
opatrení na dopady zmeny klímy. Principiálne sa jedná o opatrenia na zadržanie zrážkovej
vody, spomalenie odtoku vôd a podporu infiltrácie zrážkových vôd in situ – na mieste, napr.
formou budovania suchých poldrov, bioretenčných nádrží a dažďových záhrad, infiltračných prícestných pásov, resp. obmedzením spevňovania povrchov preferenciou infiltračných materiálov.

Kategórie zelene
V sadovníckej a urbanistickej praxi sa používa nasledovné triedenie zelene (Hurych, 2002):
a) Verejná zeleň - plochy zelene v sídle, ktoré sú prístupné verejnosti bez akéhokoľvek obmedzenia. Čim vyššia je hustota obyvateľov na jednotke plochy, tým by malo byť vyššie zastúpenie tejto kategórie zelene. Plochy sú väčšinou zakladané a udržiavané z prostriedkov
samosprávy. Do tejto kategórie zaraďujeme: mestské a obecné parky, stromoradia, mobilnú
zeleň v uliciach, zeleň degradovaných plôch (napr. miesta po asanácii budov, nevyužívané
parkoviská) - tzv. recyklácia degradovanej krajiny, zeleň pri významných budovách, pomníkoch a pamätníkoch, odpočinkové lúky, zeleň odpočívadiel, cyklotrás a turistických trás, či
náučných chodníkov, psie lúky, spoločnú zeleň bytových domov, izolačné pásy a vetrolamy,
melioračné výsadby v krajine, ekologické koridory, lesy, trávne porasty a pod.
b) Vyhradená zeleň - plochy zelene, ktorých prístupnosť je obmedzená určitej skupine obyvateľov alebo len v určitých stanovených hodinách, prípadne za určitých podmienok napr.
za poplatok. Zastúpenie tejto kategórie zelene je dané špecializáciou rôznych inštitúcií
a zariadení v rámci samosprávy. Do tejto kategórie zaraďujeme: zeleň cintorínov, špeciálne
obytné záhrady verejných organizácií, často i zeleň športových a rekreačných areálov a zeleň poľnohospodárskych podnikov a fariem.
c) Súkromná zeleň - plochy zelene, ktoré sú využívané súkromnými osobami. Plochy
v osobnom vlastníctve, kde je prístup verejnosti vylúčený. Táto kategória zelene má veľmi
významné plošné zastúpenie najmä vo vidieckych sídlach. Zaraďujeme sem všetky formy
súkromných záhrad, ovocné sady a produkčné záhrady organizácií.
d) Hospodárska zeleň a zeleň osobitného významu - je lokalizovaná vo vyššej miere
mimo zastavaného územia sídla.
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Úvod
„Budovaním prvkov zelenej infraštruktúry
vieme vytvárať udržateľné zdravé obytné
prostredie a skvalitňovať život obyvateľov
v mestách a obciach“
Základnou otázkou súčasnosti je, ako zabezpečiť ďalší rozvoj a uspokojiť neustále rastúce
životné požiadavky ľudí v súlade s prírodou a či je to vôbec možné. V publikácii, ktorú začínate
práve čítať sa dozviete, že je to nielen možné, ale nevyhnutné a dokonca aj ekonomicky výhodnejšie. Kolektív autorov vám predkladá súhrn zaujímavých a vecných informácií s bohatou
obrazovou prílohou, ktorej súčasťou sú aj inšpiratívne príklady zo Slovenska a zahraničia, ale
aj nevhodné príklady pre ponaučenie. Poukazujeme na skutočnosť, že každá časť krajiny, sídlo
či voľná krajina majú svoje špecifiká, sú jedinečné a odrážajú miestne podmienky a historický
vývoj tvorený konkrétnymi ľuďmi v konkrétnych podmienkach a lokalitách.
Čo je vlastne zelená infraštruktúra, prečo je jej uplatnenie podporované Európskou úniou
a ako môže pomôcť pri ďalšom plánovaní? Zelená infraštruktúra je strategicky plánovaným
systémom prírodných a poloprírodných území, prvkov a zelených priestorov vo vidieckom
a mestskom prostredí s environmentálnymi prvkami. Zabezpečuje širokú škálu ekosystémových funkcií a služieb, ako je regulácia vody vrátane protipovodňovej ochrany, ovplyvňovanie
kvality ovzdušia a mikroklímy, ochrana pôdy pred eróziou a podobne. Jej efektívnym využitím
dokážeme redukovať spotrebu energie, filtrovať vzduch a vodu od znečisťujúcich látok, vytvárať
čisté ovzdušie, zmierniť prehrievanie prostredia, zabezpečiť potravinové zdroje. Zelená infraštruktúra zahŕňa všetky prírodné a antropogénne prvky v sídlach a vo voľnej krajine, ktoré plnia
ekologické a ekosystémové funkcie (napr. námestia, ulice, parky, areály škôl, cintorínov, líniové
či bodové výsadby drevín, zelené steny, zelené strechy, vetrolamy, sprievodná vegetácia ciest
a tokov a pod.), podporujú biodiverzitu a umožňujú efektívne využívanie priestorov so zeleňou.
Typickým znakom dnešnej doby je nebývalé tempo a rozsah stavebných činností a zásahov
do krajiny a intravilánov obcí. Každá obec revitalizuje verejné priestranstvá, ihriská, cintoríny,
realizuje nové chodníky a cesty, stavia nové obytné domy, či celé nové štvrte. Tieto zmeny výrazne vplývajú na kvalitu životného prostredia a života občanov, dochádza k zahusťovaniu zástavby na úkor plôch zelene. Voľné priestory sú často len so symbolickou zeleňou, ktorej prežitie je
podmienené drahou údržbou. Nezriedka sa najhodnotnejšie trvalé výsadby drevín nahrádzajú
rôznymi „trendovými“ formami. Treba si však uvedomiť, že tieto nemôžu plnohodnotne nahradiť
prirodzené trvalé porasty.
Zelená infraštruktúra predstavuje v obytnom prostredí, ale aj vo voľnej krajine významný
ekologický, ekonomický a sociálny prínos pre spoločnosť a nástroj na zmiernenie efektov klimatických zmien. Jej vhodné a správne plánovanie vyžaduje znalosť mnohých faktov a faktorov.
Preto je pre dosiahnutie očakávaného výsledku nevyhnutná spoluprácu odborníkov so samosprávami, investorom a občanmi.
Budeme radi, ak táto publikácia osloví odbornú ale i širokú laickú verejnosť. Určená je najmä pre predstaviteľov samospráv, miestne organizácie, aktívnych občanov, školy, súkromných
investorov a každého, kto má záujem prispieť k zvyšovaniu kvality života a životného prostredia
miest a najmä dedín na Slovensku.
Kolektív autorov
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Štefan Lančarič

Výhody budovania prvkov
zelenej infraštruktúry
Investície do budovania prvkov zelenej infraštruktúry dávajú ekonomický
zmysel – jedna vybraná oblasť krajiny môže ponúknuť množstvo benefitov,
za predpokladu, že ekosystémy v území sú v dobrej kondícii.

V KAPITOLE NÁJDETE:
Zelená infraštruktúra ako odpoveď na špecifické potreby súčasnosti - Benefity budovania zelenej infraštruktúry - Potenciálne prvky zelenej infraštruktúry podľa Európskej komise
Ekosystém posilnený pestrosťou života v ňom obsiahnutom ponúka spoločnosti prúd vzácnych, ekonomicky zaujímavých tovarov a služieb – pitná voda, čistý
vzduch, zásobáreň uhlíka a pod. Prvky zelenej infraštruktúry zároveň predstavujú ochranu pred negatívnymi
dopadmi zmeny klímy – povodňami, a inými prírodnými
katastrofami.
Ak sú tieto prirodzené centrá a zdroje energie
poškodené, netrpí tým len biodiverzita, ale ľudská spoločnosť ako celok. Aj keď sa ekosystémy neustále vyvíjajú, tento vývoj nie je schopný držať krok s rýchlosťou
zmien v Európe, vyvolaných neustálou súťažou o životný
priestor, najmä v husto osídlených oblastiach. Dopad
degradácie a fragmentácie krajiny má vplyv nielen na
znižovanie biodiverzity, ale ohrozuje ekosystémové služby krajiny ako takej.
Naopak, ak sa sústredíme na prírode blízke riešenia na zlepšenie kvality prvkov zelenej infraštruktúry,
môžeme byť v budúcnosti schopní udržať ekosystémy
na primeranej kvalitatívnej úrovni, pospájať izolované
prvky krajiny do jednotnej krajinnej matrice, obnoviť poškodené územia. Tým sa zvýši i objem a kvalita tovarov
a služieb, ktoré nám môže krajina poskytnúť.
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry zároveň
poskytuje integrované riešenie problémov, ktoré sa
častokrát riešia nekoncepčne, separovane, bez nazerania na ne ako na súbor aktivít bývania, poľnohospodárstva, dopravy a biodiverzity. Zelená infraštruktúra
predstavuje dynamické predvídavé riešenia, ktoré nám
umožnia venovať sa často protikladným nárokom na využitie krajiny priestorovo udržateľným spôsobom. Zelená
infraštruktúra v neposlednom rade produkuje množstvo
pracovných miest na rôznej úrovni špecializácie – plánovanie, inžinierska činnosť, ako i obnova a údržba urbánnych a prírodných ekosystémov.

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry má viacero benefitov:
•
•
•
•
•
•
•
•

ENVIRONMENTÁLNE BENEFITY
Zásobáreň pitnej vody
Zelený filter na odstraňovanie nečistôt z vody a vzduchu
Paša pre opeľovače
Ochrana pred pôdnou eróziou
Podpora vsakovania dažďových vôd
Prevencia šírenia chorôb a škodcov
Zlepšenie kvality krajiny
Zmiernenie zbytočných záberov pôdy stavebnou činnosťou

•
•
•
•
•
•
•
•

SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ BENEFITY
Vyššia úroveň zdravia a spokojnosti populácie
Produkcia pracovných miest
Diverzifikácia miestnej ekonomiky
Atraktívnejšie životné prostredie v obciach a mestách
Vyššia cena nehnuteľností
Genius loci a identita miesta
Pozitíva pre integrované dopravné a energetické riešenia
Lepšia ponuka rekreačných a turistických aktivít

•
•
•
•
•

•
•
•

ADAPTÁCIA NA ZMENU KLÍMY
Prevencia lokálnych povodní
Posilňovanie odolnosti ekosystémov
Zásobáreň a zároveň redistribúcia uhlíka
Zmierňovanie mikroklimatických fenoménov najmä v urbanizovanom prostredí (teplota, vlhkosť...)
Prevencia a zmierňovanie dopadov mimoriadnych prírodných udalostí (búrky, lesné požiare, zosuvy pôdy)
OCHRANA BIODIVERZITY
Životné prostredie pre voľne žijúce živočíchy
Biocentrá a biokoridory
Priestupnosť krajiny - migrácia biomasy a informácií

„Ak sa sústredíme na zlepšenie kvality
prvkov zelenej infraštruktúry, môžeme byť do
budúcnosti schopní udržať ekosystémy na
primeranej kvalitatívnej úrovni.“
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Vybrané prvky zelenej infraštruktúry podľa Európskej komisie
•
•

•

•

•

Chránené územia, napr. lokality sústavy Natura 2000
Zdravé ekosystemy a oblasti s vysokou prirodnou
hodnotou mimo chránenych území, napr. povodňové
oblasti, mokrade, pobrežné oblasti, prirodzené lesy
a pod.
Prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky,
ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré možu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce
organizmy
Obnovené ostrovčeky biotopov, ktoré boli vytvorené
s ohľadom na konkrétne druhy, aby v prípade týchto
druhov pomohli napríklad rozšíriť veľkosť chráneneho územia, zväčšiť oblasti na pasenie, rozmnožovanie
alebo oddych a pomohli pri ich migrácii/rozptyle
Umelé prvky, ako napríklad ekodukty alebo ekomosty, ktoré sa navrhujú s cieľom napomôcť presunu
druhov cez neprekonateľné krajinné prekážky

•

•
•

•

Multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáhajú zachovať alebo obnoviť zdravé
ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezľúčiteľnými aktivitami
Oblasti, kde sa vykonávaju opatrenia na zlepšenie
všeobecnej ekologickej kvality a priepustnosti krajiny
Mestské prvky, napr. zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie
a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie
služieb prepojením mestských, prímestskych a vidieckych oblastí
Prvky adaptácie na zmenu klimy a jej zmierňovania,
napr. močiare, lužné lesy a rašeliniská, na predchádzanie povodniam, uskladňovanie vody a pohlcovanie CO2, čím sa druhom poskytuje priestor na to, aby
mohli reagovať na meniace sa klimatické podmienky

Sídelná zeleň by
mala byť človekom
pretvoreným zrkadlovým
obrazom prirodzenej
zelene krajiny...

EURÓPSKY DOHOVOR O KRAJINE
V zmysle Európskeho dohovoru o krajine (EDoK) je významnou potrebou pre celú Európu zachovať rozmanitosť európskych krajín ako hodnôt spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva. Súčasné európske trendy
sa sústreďujú na hodnotovo-významové vlastnosti krajiny a zachovanie tých charakteristických čŕt krajín,
ktoré ich reprezentujú a sú výsledkom prírodného a historického vývoja.
Metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny (ChVK) a následne z nej odvodená
Metodika hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných elektrární a veterných parkov na krajinu boli schválene
MŽP SR 15. februára 2010 a zverejnené vo Vestníku MŽP SR XVII/2010.
Poznatky o ChVK sú potrebné pre územné plánovanie, proces hodnotenia vplyvov na životné prostredie
(EIA), projekty pozemkových úprav, program obnovy dediny, Programy starostlivosti, rozvojové programy atď.
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V západnej Európe
sa budovanie prvkov
zelenej infraštruktúry
popularizuje
prostredníctvom
krajinárskych výstav
(Bamberg, Nemecko).

Plochy „brownfields“
premenené na verejný
park s bohatou
funkčnou náplňou
(Tirschenreuth,
Nemecko).

Moderný prístup
k rekonštrukcii
vybraných areálov.
V kombinácii materiálov,
farieb a tvarov vzniká
hodnotný priestor
doplnený o výsadby
stromov, krov,
kvetinových záhonov,
prvky detských ihrísk
a vodný element
(Cheb, Česká republika).
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Projektová dokumentácia
tvorby zelenej infraštruktúry
Obec ako samosprávny subjekt disponuje množstvom nástrojov, ktorými
môže priamo i nepriamo ovplyvňovať koncepciu tvorby a ochrany životného
prostredia, budovania prvkov zelenej infraštruktúry a kvality verejnej zelene.

V KAPITOLE NÁJDETE:
Územné plánovanie - Kompetencie - Generel zelene Dokument starostlivosti o dreviny - MÚSES - Stupne
projektovej dokumentácie - Úloha projektanta Komunikácia s verejnosťou - Odbornosť
ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE
A JEHO VÝZNAM PRE OBEC
Územný plán je najdôležitejším koncepčným a regulačným nástrojom, akým obec disponuje. Prostredníctvom územného plánu presadzuje verejný záujem v prospech svojich obyvateľov. Reálne a odborne spracovaný
územný plán je základným predpokladom pre harmonický, udržateľný rozvoj obce vo všetkých aspektoch jej
každodenného života. Pri tvorbe územného plánu obstarávateľ a spracovateľ zohľadňujú okrem rozvojových
stratégií i miestne danosti na báze prieskumov a rozborov územia. V rámci územno-plánovacieho procesu
je možná a vítaná i aktívna účasť verejnosti – občanov
obce, nakoľko spracovanie územného plánu v jednotlivých jeho úrovniach, resp. všetky zmeny územného plánu
podliehajú verejnému pripomienkovaniu.
Územným plánovaním sa sústavne a komplexne
rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová
koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie,
ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi
trvalo udržateľného rozvoja. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného
riešenia priestorového usporiadania územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady udržateľného
rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme
určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni
nezastavané územie.
Základnými nástrojmi územného plánovania sú
územné plány rôznych stupňov, najčastejšie územné
plány obcí, zón a samozrejme územné plány regiónov.
V súčasnosti je potrebné udržiavať v území poriadok a
jasné pravidlá, jednak preto, aby bol rozvoj spravodlivý
10

a vyvážený, a tiež preto, aby práva vlastníkov nehnuteľností neboli ohrozované náhodnými a meniacimi sa
rozhodnutiami. V demokratickej spoločnosti má územné
plánovanie predovšetkým regulačnú úlohu.
Územný plán obsahuje a poskytuje dôležité informácie pre všetkých aktérov investične vstupujúcich
do územia. Týmito aktérmi sú prevažne individuálni
stavebníci a súkromný sektor, avšak napríklad v oblasti
dopravnej infraštruktúry je najvýznamnejším investorom
regionálna samospráva a štát.

„V demokratickej spoločnosti má územné
plánovanie predovšetkým regulačnú úlohu.“
Záväznými časťami územného plánu obce sú regulatívy funkčného využívania územia a zásady usporiadania územia, hranice zastavaného územia, zásady
a regulatívy ochrany a tvorby prírodného a kultúrneho
dedičstva, usporiadanie verejného dopravného a technického vybavenia územia. Územný plán obce je záväzný
pre obstaranie a schválenie územného plánu zóny, pre
územné rozhodovanie a je podmienkou pre poskytnutie prostriedkov verejných rozpočtov na uskutočnenie
zmien v území obce.

UŽITOČNÉ PRÁVNE NORMY:
•

Zákon 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (tzv. Stavebný zákon).

•

Vyhláška MŽP SR 453/2000, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona

•

Vyhláška MŽP SR 532/2002, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry na Slovensku

KOMPETENCIE OBCÍ V OBLASTI TVORBY
A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Obec ako samosprávny subjekt disponuje množstvom nástrojov, ktorými môže priamo i nepriamo ovplyvňovať koncepciu tvorby a ochrany životného prostredia,
budovania prvkov zelenej infraštruktúry, kvality verejnej
zelene, či už z hľadiska kvantity, manažmentu údržby
alebo udržateľnosti. Okrem rozsahu povinností a kompetencií vyplývajúcich zo zákona 543/2002 Z.z. o ochrane
a tvorbe životného prostredia, môže obec využívať iné
čiastkové koncepčné materiály, po obstaraní ktorých
je možné výrazne sprehľadniť, zjednodušiť a najmä i finančne zefektívniť manažment v oblasti tvorby a ochrany
životného prostredia:
Miestny územný systém ekologickej stability – MÚSES
Územný systém ekologickej stability je celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich
zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto dokumentu
predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky
nadregionálneho, regionálneho a miestneho významu.
Na úrovni obce sa vypracováva dokumentácia ÚSES
miestnej úrovne, teda tzv. Miestny územný systém ekologickej stability – MÚSES (označovaný tiež ako lokálny
územný systém ekologickej stability). Miestny ÚSES
(MÚSES) obstaráva a schvaľuje obec, vyhotovuje ho
odborne spôsobilá osoba. Zoznam odborne spôsobilých
osôb na vypracovávanie dokumentácie ochrany prírody
a krajiny je uvedený na internetovej stránke MŽP SR.
Dokument starostlivosti o dreviny
Dokument starostlivosti o dreviny patrí k dokumentácii ochrany prírody a krajiny. Je východiskovým
dokumentom na zabezpečovanie starostlivosti o dreviny v katastrálnom území obce. Obstaráva a schvaľuje
ho obec a vyhotovuje ho odborne spôsobilá osoba.
Dokument starostlivosti o dreviny poskytuje prehľad
o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom,
estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v katastrálnom území obce a je podkladom na zabezpečenie
starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany
prírody a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané
dreviny.
Územný generálny plán zelene – generel zelene
Generel zelene bilancuje jestvujúce plochy zelene,
najmä v zastavanom území a v správe obce (mesta),
zhodnocuje stav funkčného využitia a priestorového
pôsobenia a jej kvalitu, resp. mieru poškodenia plôch
zelene. Bilancuje kvantitatívne charakteristiky mestskej (obecnej) zelene, najmä výmery a kapacity plôch
v zastavanom území. Hodnotí potenciálne možnosti
ďalšieho rozvoja jednotlivých druhov zelene v zastavanom území. Generel zelene je doplnený základnými
podkladmi o intenzitných triedach údržby zelene ako
pomôcky k riadeniu údržby zelene. Predmetom generelu
je mestská (obecná) zeleň.

UŽITOČNÉ PRÁVNE NORMY:
•

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

•

Vyhláška č. 579/2008 MŽP ktorou sa mení vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov

STUPNE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
1. Architektonická štúdia
Architektonický návrh (architektonická štúdia) je prvotným premietnutím zámeru klienta (obce) do konkrétnej
priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom
konkrétnom urbanistickom, architektonicko-výtvarnom,
dispozično-prevádzkovom, interiérovom, exteriérovom,
konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby,
ako aj o jej základných ekonomických parametroch. Slúži
ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta
a na predbežné rokovania so zainteresovanými orgánmi
a s inými osobami, prípadne s partnermi. V rámci prípravnej fázy má klient možnosť získať viacero návrhov, z ktorých si môže vybrať optimálne riešenie. Nástrojom na to
je vyhlásenie architektonickej súťaže, priame zadanie
návrhov viacerým architektom a krajinným architektom,
alebo vypracovanie variantných riešení jedným autorom.
2. Dokumentácia pre územné konanie
V územnom rozhodnutí stavebný úrad vymedzí územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa
zabezpečia verejné záujmy v území, najmä súlad s cieľmi
a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a starostlivosť o životné prostredie (prvky zelenej infraštruktúry) vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v
území a rozhodne o záväzných stanoviskách dotknutých
orgánov a o námietkach účastníkov konania. Dokumentácia potrebná na územné rozhodnutie musí poskytnúť
dostatočný podklad na rozhodnutie príslušných orgánov,
najmä na posúdenie uvedených podmienok, vrátane jednoznačného polohopisného a výškového osadenia navrhovanej stavby v území s vyznačením väzieb na okolie.
3. Dokumentácia pre stavebné konanie
Účelom dokumentácie stavby na stavebné konanie
je poskytnúť dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Stavebný úrad preskúma v stavebnom konaní
najmä, či dokumentácia spĺňa podmienky určené územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím a požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým
ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života
ľudí, a či zodpovedá základným požiadavkám na stavby
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a všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.
Projekt stavby potrebný na stavebné povolenie musí
poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonicko-výtvarnú, ekologickú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby
na posúdenie uvedených požiadaviek.
4. Dokumentácia pre uskutočňovanie stavby
Účelom projektu stavby na uskutočňovanie stavby
je rozpracovať stavebným úradom overenú projektovú
dokumentáciu na stavebné povolenie do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu
a uskutočňovanie stavby (najmä na kalkuláciu nákladov,
na uzavretie zmlúv na realizačné fázy, na prípravu jednotlivých zhotoviteľov). Projekt stavby na uskutočňovanie stavby spolu s geodetickou dokumentáciou (vytýčenie priestorovej polohy stavby) a výrobnou (dielenskou)
dokumentáciou najmä jednotlivých zhotoviteľov častí
pomocnej stavebnej výroby (napr. vodné prvky, výtvarné diela v exteriéri, atypický mobiliár, sklenené steny,
obklady a mozaiky a pod.) musí byť dostatočným podkladom na uskutočnenie a záverečné vyúčtovanie stavby.
V rámci budovania prvkov zelenej infraštruktúry dokumentácia obsahuje osadzovacie plány s konkrétnym
sortimentom drevín, vytyčovacie plány a biotechniku
výsadieb.
VÝZNAM A ÚLOHA PROJEKTANTA
V PROCESE TVORBY DIELA
Rozsah oprávnenia krajinného architekta
Rozsah vybraných činností, ktoré môže autorizovaný krajinný architekt vykonávať, určuje zákon 138/1992
Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch podľa § 4a Krajinní architekti.
Krajinný architekt je oprávnený na:
a) vykonávanie predprojektovej činnosti, najmä na
spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích prieskumov a rozborov, na spracúvanie podkladov, prieskumov a rozborov na architektonické štúdie
a urbanistické štúdie a na spracúvanie krajinno-ekologických plánov,
b) spoluprácu na tvorbe územnoplánovacej dokumentácie v rámci tvorby krajiny a sídelnej zelene v obci,
c) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti,
najmä na vypracúvanie návrhov a projektovej dokumentácie diel záhradnej a krajinnej architektúry a projektovej
dokumentácie obnovy a úpravy pamiatok záhradného
umenia v pamiatkovej zóne a v jej ochrannom pásme a na
navrhovanie rekonštrukcie historických parkov, záhrad,
špeciálnych plôch zelene a verejných priestorov,
d) navrhovanie začlenenia stavieb do prostredia s cieľom minimalizovať negatívne dopady stavieb na urbánne
prostredie a navrhovanie tvorby obrazu sídla a krajiny,
e) výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním diel záhradnej a krajinnej architektúry podľa
dokumentácie územného rozhodnutia a podľa schválenej projektovej dokumentácie,
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f) poskytovanie súvisiacich služieb, najmä na poskytovanie odborného poradenstva investorom a vlastníkom pozemkov, na zastupovanie investora pri príprave
a uskutočňovaní diel záhradnej a krajinnej architektúry,
g) grafické spracúvanie a modelovanie diel krajinnej
a záhradnej architektúry vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie,
h) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov
a dobrozdaní týkajúcich sa diel záhradnej a krajinnej
architektúry.
Krajinný architekt ako projektant prvkov zelenej
infraštruktúry pôsobí nielen ako garant odbornosti a
samotného návrhu diela z pohľadu jeho funkcie, kompozície, estetiky, ekologických podmienok, voľby vhodného
sortimentu drevín a iných aspektov, ale aj ako mediátor.
V rámci procesu tvorby je nutné zosúladiť častokrát
protichodné požiadavky a nároky na riešené dielo. Je
logické, že k problematike inak pristupuje investor, inak
zhotoviteľ a taktiež verejnosť. V mnohých prípadoch cieľový užívateľ verejných a poloverejných priestranstiev
a prvkov zelenej infraštruktúry má svoj vlastný názor na
to, ako by malo byť dielo zrealizované a na čo by mal byť
primárne kladený dôraz pri návrhu. Projektant je ten, kto
by mal zozbierať, vyhodnotiť a aplikovať vecné a reálne
požiadavky a pripomienky, naopak tie neopodstatnené,
resp. v daných súvislostiach ťažko realizovateľné, by mal
zrozumiteľným spôsobom vysvetliť a odkomunikovať ich
nezahrnutie do koncepcie riešenia.
Veľmi dôležitá je prítomnosť krajinného architekta – projektanta i z pohľadu návrhu reálnosti termínov
a koordináce činností jednotlivých profesií v procese
prípravy projektovej dokumentácie a následne i pri realizácii diela, napr. formou autorského dohľadu.
Krajinný architekt ako znalec rastlinného sortimentu zohľadňuje pri tvorbe prvkov zelenej infraštruktúry aj
výber vhodných druhov rastlín v kontexte ekologických
nárokov stanovišťa, z pohľadu priestorových a rastových
parametrov rastlín, tvaru, textúry, estetických aspektov
a sezónnej premenlivosti rastlín. Zároveň vyhodnocuje
dielo i z pohľadu nárokov na biotechniku zakladania
výsadieb, a následnej udržateľnosti na stanovišti, teda
náročnosti diela na údržbu.
Výber projektanta – krajinného architekta má vplyv
na ekonomiku, estetiku a účelnosť vo všetkých fázach
prípravy a realizácie diela, v procese prieskumov a rozborov územia, v procese predprojektovej a projektovej
prípravy územia, v procese legislatívneho a administratívneho povoľovania diela (správne konanie vydania
územného rozhodnutia a stavebného povolenia a pod.),
pri výbere zhotoviteľa a vo fáze realizácie a následnej
údržby diela. Napriek tomu je práve výber vhodného
projektanta proces, ktorý investor častokrát podceňuje
alebo úplne ignoruje.

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry na Slovensku

Branislav Štrba, Mária Bihuňová, Lucia Gáborová, Štefan Lančarič

Budovanie prvkov
zelenej infraštruktúry
Zeleň v krajine plní nespočetne veľa funkcií, množstvo z nich v prospech
človeka. Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry zachováva rozmanitosť
krajiny ako hodnoty spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva.

V KAPITOLE NÁJDETE:
Prírodné prvky zelenej infraštruktúry - Stromy - Aleje - Vetrolamy - Greenways - Parky - Cintoríny - Centrá obcí - Alternatívne
prvky zelenej infraštruktúry - Zelené fasády - Strešná zeleň - Mobilná zeleň - Zadržiavanie vody v krajine

Prvky zelenej infraštruktúry vo vidieckej krajine
Vegetačné prvky vidieckych sídiel majú
polyfunkčný charakter. Vegetácia má významný vplyv na kvalitu vzduchu, nielen ako
zdroj kyslíka, ale znižuje prašnosť, zachytáva
prachové častice, zvyšuje relatívnu vlhkosť
vzduchu, zmierňuje teplotné extrémy, znižuje
hlučnosť a ovplyvňuje prúdenie vetra.
Zásadným spôsobom ovplyvňuje pôdu
(koreňový systém ju spevňuje a zabraňuje
vodnej a veternej erózii) a ovplyvňuje vodný
režim v krajine (vegetácia je schopná spomaliť povrchový odtok zrážkovej vody a zadržať vodu v pletivách, v pôde, či ju previesť
do podzemnej vody).
Vegetácia vytvára stanovištia pre živočíchy a ovplyvňuje ekologickú stabilitu
krajiny. Dôležitá je aj estetická a obytná
funkcia vegetácie, upravuje mierku priestoru, zjednocuje rôznorode pôsobiace objekty,
zdôrazňuje hodnotné prvky sídla alebo zakrýva negatívne pôsobiace elementy. Svojou premenlivosťou, rôznorodou štruktúrou,
vôňami, zvukom pôsobí na všetky zmysly človeka. Vytvára príjemne pôsobiaci priestor,
pozitívne pôsobí na duševnú i fyzickú stránku
človeka. Významne sa podieľa na formovaní
väzby človeka k miestu, pocitu domova, historickej kontinuity a identity miesta.
Špecifikum vidieckej vegetácie je hlavne v nadväznosti na územnú štruktúru, previazanosti sídelnej zelene s okolitou krajinou
a v jej úzkej väzbe na život obyvateľov.
Sociológovia sa zhodujú v tom, že vidiek plní celý rad významných funkcií, ktoré
neslúžia len jeho obyvateľom, ale celej spo-

ločnosti. Je miestom, kde sa nachádza väčšina poľnohospodárskej výroby zásobujúcej
potravinami a surovinami, súčasne poskytuje
priestor pre ich spracovanie a skladovanie,
je prostredím pre rekreáciu obyvateľstva, je
bydliskom veľkej časti populácie, je nositeľom zdravého alebo zdravšieho životného
prostredia (prírodné rezervácie, chránené
krajinné oblasti, národné parky, lesy, vodné
toky,...). Preto sa hovorí o vidieckej krajine
ako o stabilizujúcom prvku krajiny.
V súvislosti s globalizáciou sa stáva
aktuálnejšia téma hľadania a podporovania

<< Funkcie prvkov
zelenej infraštruktúry

Jarný a jesenný
aspekt krajiny.
Vegetácia je výrazným
ekologickým, ale aj
krajinotvorným prvkom.
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regionality a lokálnej identity. Lokálna identita odráža prírodné a kultúrno-historické
súvislosti daného miesta. V druhej polovici
20. storočia bola kontinuita vývoja vidieckych sídel prerušená a na mnohých miestach
nastáva devastácia krajiny (ktorá pokračuje
dodnes – tvorbou satelitov rodinných domov, suburbanizáciou). Vidiecky priestor sa
tak mení na uniformný, neosobný, bez väzieb
na okolitú krajinu, tradície a históriu.
Priestorové a funkčné riešenie zelene
vidieckych sídiel v minulosti reflektovalo
pôdorysný typ dediny a nadväznosť na
okolitú krajinu. Vznikali tak určité zostavy
zelene, ktoré spoluvytvárali charakteristickú
siluetu dediny a krajinného rázu. Napr. u pôdorysného typu návesných dedín sa vyššia
stromová vegetácia koncentrovala v centre
obce, kde spravidla zdôrazňovala budovu
kostola. Ovocné stromy záhrad vytvárali
nižšiu stromovú etáž, ktorá vizuálne voľne
prechádzala do krajiny (obr. A). Pri radových
a prícestných obciach sa dominantne uplatňovala líniová zeleň pozdĺž ciest (obr. B).
Typ voľne reťazovej kolonizačnej dediny, kde
rozvoľnenejší charakter zástavby umožňoval
vytvorenie zhluku zelene (obr. C), Hromadný
typ dediny bol spojený s nepravidelnou zostavou zelene (obr. D).
Bohatú tradíciu má okrasná zeleň v našich vidieckych sídlach. Bola neodmysliteľnou súčasťou našich dedinských centier,
kde často nádherné exempláre okrasných
a ovocných stromov sú zachytené už len na
dobových maľbách či fotografiách našich
podhorských a horských dedín. Zachovali
tak pre nás pohľady na už neexistujúce kvetinové kvetinové záhradky, viničom pritienené dvory v dedinách južného Slovenska,
či krásne stromoradia a vzrastlú zeleň ako
súčasť starých majerov, cintorínov, ale aj
„zelené brány“ na vstupoch do dedín. V minulosti sa vysádzali predovšetkým lipy, jasene, bresty v blízkosti domov, kde chránili
dom pred bleskom, tienili, poskytovali drevo,
med, krmivo pre statok v čase nedostatku.
Ďalej boli tieto dreviny voľne vysádzané aj
na verejných priestranstvách, pri kostoloch,
kaplnkách, krížoch, na konci dediny, pri záhumienkoch a to všetko podľa nariadenia
Márie Terézie z roku 1769, ktoré dávalo za
povinnosť občanom vysádzať stromy priam
všade, kde to bolo možné.
Vegetácia v krajine bola určovaná
prírodnými podmienkami územia (členitosť
terénu, vodný režim), priestorovým uspo-
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riadaním využívania pôdy podľa vlastníctva
pozemkov a systému cestnej siete v krajine.
Vznikali aleje, protierózne, či hraničné medze, solitérne stromy na rázcestiach a križovatkách, pri božích mukách a krížoch. Sídlo
bolo s krajinou plynule prepojené. Previazanosť sídla s krajinou bola umocnená použitím podobného sortimentu rastlín (pôvodné
druhy drevín z krajiny boli používané v sídlach, ovocné druhy pestované v záhradách
sa vysádzali do alejí a voľnej krajiny).
Pri budovaní prvkov zelenej infraštruktúry by sme mali dôsledne zvažovať všetky
relevantné miestne okolnosti. Je potrebné
mať predovšetkým na zreteli, že akýkoľvek
prvok zelenej infraštruktúry ťažiskovo tvoria
stromy, kry, bylinné a trávne druhy – teda živé
organizmy, ktoré vyžadujú splnenie širokého
spektra rozličných podmienok pre ich prežívanie, rast a optimálny vývin na stanovišti.
Iba tak dokážu zabezpečovať svoje vlastné
životné funkcie, a súčasne prepožičiavať
svoj individuálny environmentálny prínos
väčšiemu funkčnému celku zelenej infraštruktúry, ktorého sú súčasťou. Zjednodušene
môžeme podmienky prostredia rozčleniť na:

< Podmienky prostredia
ako určujúci faktor
pri budovaní zelenej
infraštruktury

•

< Ekologické
a priestorové podmienky

•

EKOLOGICKÉ PODMIENKY – treba
k nim priradiť najmä terén, klimatické
pomery, hydrologické pomery, pôdne
pomery, ale aj lokálne znehodnotenia
prostredia následkom ľudskej činnosti
(napr. prehrievanie a zasolenie pôd popri spevnených plochách komunikácií,
zhutnenie a znečistenie pôd pri stavebnej činnosti, zhoršenie kvality ovzdušia
v dôsledku zvýšenej prašnosti a exhalátov z motorovej dopravy, a pod.)
PRIESTOROVÉ PODMIENKY – predstavujú disponibilné plochy pre tvorbu
zelene, pričom sa nejedná iba o vyčlenenie nezastavaných a nespevnených
plôch, ale aj o zohľadnenie širších
funkčno-prevádzkových vzťahov a limitov v danom záujmovom území (ako sú
napr. jestvujúce dopravné ťahy, trasovanie inžinierskych sietí a ich ochranné
pásma, chránené územia a ich ochranné pásma, prípadne obmedzenia pamiatkovej ochrany, štruktúry a prvky
územného systému ekologickej stability
a pod.) a dodržanie kompozičných princípov urbanistickej tvorby a krajinotvorby (koncepčné utváranie pohľadov,
priehľadov, výhľadov, rešpektovanie
mierky a proporcií priestorových prvkov, štylizácia a rozmiestnenie orientač-

<< Zeleň vo vidieckej
tradícii
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ných a identifikačných bodov v priestore,
dominánt, subdominánt a akcentov, členenie priestoru na menšie významové
alebo formálne odlíšené celky a pod.).
Kým ekologické vlastnosti stanovišťa
priamo ovplyvnia najmä druhovú skladbu
rastlín (tráv, bylín aj drevín) a sekundárne aj
skladbu fauny, ktorá územie následne osídli,
priestorové parametre určia primárne charakter, rozsah, početnosť a priestorové usporiadanie konkrétnych prvkov zelenej infraštruktúry, a až sekundárne ich vegetačnú skladbu.

V minulosti bol dominantou dediny kostol,
ako najvyššia stavba,
niekedy bol umiestňovaný aj na vyvýšenine.
Celý urbanizmus dediny
bol v harmónii s okolitou
krajinou. V súčasnosti sa
častokrát nerešpektuje
hierarchia stavieb, vytráca sa plynulé začlenenie
do krajiny.

Väzba pôdorysu a priestorového usporiadania zelene vo vzťahu k utváraniu charakteristickej siluety vidieckeho sídla

ČO JE KRAJINNÝ RÁZ?
Zeleň sídiel a okolitej krajiny spolu s krajinnou štruktúrou
vytvárajú charakteristický obraz danej lokality – krajinný ráz.
Neodráža sa v ňom len súčasnosť, ale zahŕňa aj historickú
stopu a vzťah predkov k danému priestoru. Stavby spolu s vegetáciou spoluvytvárali charakteristickú siluetu sídel, ktorá
bola v harmonickom spolupôsobení a mierke s okolitým prostredím (farebne, materiálovo, tvarovo, proporčne). Druhové
zloženie sídelnej zelene nadväzovalo na druhy vo voľnej krajine, čím dochádzalo k prelínaniu sídla a krajiny, zároveň však

kultúrne prvky sídla prestupovali do voľnej krajiny v podobe
krížov, kaplniek, studničiek, vyhliadok. Solitérne stromy, aleje,
brehové porasty sú výrazným krajinotvorným prvkom, zvyšujú biodiverzitu krajiny, sú orientačným a estetickým prvkom
v krajine, spoluvytvárajú krajinný ráz.
Vhodne navrhnutá sídelná zeleň môže posilniť hodnoty územia a potlačiť negatívne vplyvy ľudskej činnosti. Pri
revitalizácii sídiel je nutné krajinný ráz rešpektovať a uvažovať v širších priestorových a časových súvislostiach.
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BODOVÉ PRVKY
ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Radíme sem predovšetkým solitérne
stromy, ale aj malé skupinové výsadby
(najčastejšie dvojice, trojice alebo štvorice
stromov), ktoré vzhľadom na svoje význačné
umiestnenie voči okolitým stavbám, iným výsadbám, alebo rozličným funkčným plochám
v danom priestore väčšinou pôsobia samostatne, dokonca osobitne ako priestorové
dominanty alebo subdominanty.
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močných taxonomických vlastností, pre
ktoré boli cielene uvedené do kultúrneho
pestovania a adaptované pre naše klimatické podmienky. Príkladom môže byť bledá
a mramorovito škvrnitá borka platanov a ich
celkový majestátny vzhľad, výrazné súkvetia, plody, listy aj tvar vetvenia pagaštanov,
zvláštny tvar a jesenné zlatožlté sfarbenie
listov ginka, neprehliadnuteľné jesenné šarlátové až tmavopurpurovo červené olistenie
ambrovníka, čarovný jarný aspekt kvitnutia

<< Bodové prvky ZI

Keďže bodové vegetačné prvky pútajú
zväčša v priestore už svojou polohou pozornosť, spontánne na seba preberajú aj funkciu
orientačných prvkov. Je preto pochopiteľné,
že sa v sadovníckej praxi ustálil osvedčený
sortiment pre solitérne použitie stromov,
a to konkrétne v skupine dlhovekých, pomaly rastúcich druhov, ktoré majú najlepšie
predpoklady stať sa dlhodobou a stabilizujúcou súčasťou sídelnej či mimosídelnej
krajiny. V nadväznosti na to sa stávajú identifikačným prvkom pre konkrétnu lokalitu
a neraz bývajú nositeľom pričleneného symbolického významu – buď ako samostatné
pamätné stromy konkrétnej udalosti alebo
výročia, alebo ako sprievodná zeleň významných budov (napr. rôznych typov rezidencií,
kostolov, radníc, škôl a pod.) alebo aj prvkov
drobnej architektúry (napr. pri pamätníkoch
historických udalostí, pri drobnej sakrálnej
architektúre, pri vstupných bránach do rozsiahlejších areálov a pod.).

„Napriek atraktívnym vlastnostiam by introdukované
dreviny nemali byť chápané ako plnohodnotná alternatíva
k výsadbe pôvodných dlhovekých listnatých stromov.“

V nadväznosti na historický kontext a dlhodobú tradíciu sa v našich podmienkach na
tento účel najčastejšie používajú v sídlach aj
vo voľnej krajine domáce druhy líp, dubov,
bukov, javorov, menej často hrabov, brestov,
briez či topoľov. Nemožno na tomto mieste
nespomenúť vŕby (hoci nepatria medzi dlhoveké druhy), ktoré sa najmä v nadväznosti na
svoj previslý habitus, navodzujúci asociácie
symbolického smútočného výrazu, ustálili
ako typické sprievodné stromy umiestňované do blízkosti pietnych prvkov drobnej
architektúry, ako sú pomníky, kríže, kaplnky,
alebo vstupné brány cintorínov.
Okrem pôvodných dlhovekých taxónov
sa ako solitéry zvyknú uplatniť aj stromy
introdukovaných cudzokrajinných druhov
alebo šľachtených kultivarov. V prípade
takýchto sadovníckych ozvláštnení dopĺňa
prírodné hodnoty ako pridaná hodnota samotný kultúrny rozmer introdukcie. Použitie
týchto druhov vyplýva najčastejšie z výni-

<< Historický kontext
a tradícia výsadieb
stromov na našom území

a nezvyčajne vzdušná koruna albízie, vždyzelené koruny dubov, magnólií, cezmín a podobne. Najmä v prostredí vidieckej krajiny
ako solitéry nachádzame orech kráľovský,
gaštan jedlý, moruše, oskoruše, teda všetko
druhy, pri ktorých už od najstarších čias
bola hlavným dôvodom introdukcie a ich
úspešného šírenia práve ovocná produkčná
funkcia. Na základe dlhodobého a hojného
pestovania sa už považujú za zdomácnené,
a dodnes na mnohých miestach na vidieku
výrazne dotvárajú ráz krajiny.
Napriek atraktívnym vlastnostiam väčšiny introdukovaných drevín netreba pri ich
prípadnom solitérnom vysádzaní zabúdať na
základné riziká s nimi spojené – nie všetky
patria do skupiny dlhovekých drevín, a nerovnaká je aj miera ich adaptácie na naše
klimatické podmienky, zvlášť pri drevinách
s pôvodným areálom rozšírenia v Stredomorí, takže niektoré nedokážu dlhodobo
odolávať v mrazivých podmienkach našej
kontinentálnej zimy; vždyzelené druhy sú
okrem rizika vymrznutia ohrozené aj fyziologickým suchom. Preto je nevyhnutné tieto
druhy používať prísne výberovo, vždy v kontexte konkrétnych stanovištných podmienok.
Akokoľvek, ich uplatnenie vo funkcii solitér
by malo zostať striedme, ba skôr raritné,
a nemalo by byť chápané ako neobmedzene
použiteľná plnohodnotná alternatíva k výsadbe pôvodných osvedčených dlhovekých
listnatých stromov.
Z vyšľachtených kultivarov sa ako solitéry (alebo aj ako akcenty v rozsiahlejších
skupinových výsadbách) s obľubou vysádzajú napríklad červenolisté alebo previslé

< Obmedzenia
a nevýhody použitia
nepôvodných druhov
stromov
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formy buka lesného, červenolisté kultivary
javora horského, alebo stĺpovité formy duba
letného. Miera a vhodnosť ich použitia by
však mala byť zvažovaná vždy veľmi citlivo vo
vzťahu k prostrediu, v ktorom má byť takýto
strom vysadený, teda voči okolitým prírodným či neprírodným prvkom, aby priveľmi výrazné odlíšenie takéhoto taxónu nepôsobilo
rušivo. To sa dá dosiahnuť tak, že niektoré
vizuálne charakteristiky prvkov budú spoločné, a odlíšia sa len niektoré. Tak napríklad
pri podobnej menej nápadnej farebnosti
a textúre olistenia sa solitérne dominanty
v priestore odlíšia veľkosťou – použijeme
vzrastlé mohutné stromy. Alebo naopak, pri
porovnateľných vzájomných proporciách vegetačnej a stavebnej hmoty umocní výsledný
dojem bodového vegetačného prvku práve
výraznejšia farebnosť borky, listov, alebo
nápadného kvitnutia či plodov.
Vo všeobecnosti možno konštatovať,
že slobodnejší výber sortimentu (aj s veľmi
výraznými vzhľadovými charakteristikami
taxónov introdukovaných a šľachtených) je
možné uplatniť v silne výtvarne artikulovaných urbanistických parteroch mestských
sídiel, resp. v moderných sadovníckych
úpravách, avšak v prostredí vidieckeho sídla
alebo v kontaktnej zóne na rozhraní mestskej a voľnej krajiny je žiadúce uprednostniť
menej nápadné, tradičné domáce druhy.
Zaujímavosťou zostáva skutočnosť, že napriek charakteristickej druhovej skladbe
vyšších vegetačných stupňov s početnejším
zastúpením ihličnatých stromov tieto nebývajú typické pre solitérne použitie v rámci
bodových prvkov, ani vo voľnej krajine, ani
v sídlach. Dôvody nájdeme iste pri podrobnejšom skúmaní ich rastových osobitostí:
napríklad smrek s plochým tanierovitým
koreňovým systémom je pri solitérnom použití (teda väčšinou na otvorenom stanovišti),
atakovaný veterným prúdením a ohrozený
vývratmi; borovica výrazne a často nepredvídateľne zmení pri svojom raste a dospievaní
habituálne vlastnosti (z mladej kompaktnej
pravidelne pyramidálnej koruny prirodzene
vytvorí redšiu nepravidelnú dáždnikovitú
korunu, ktorá nemusí vždy byť estetická);
smrekovec býva málo používaný pre každoročný opad ihličia a menej atraktívny zimný
vzhľad, ktorý nedokáže konkurovať estetickému dojmu z neolistených korún mohutnejších opadavých listnatých druhov; jedľa
ako typická drevina lesných spoločenstiev
vyžaduje pre svoje prežívanie v mladosti
podmienky príznačné pre podrast, v tieni
vzrastnejších stromov, čo pri solitérnom
umiestnení vlastne nie je splniteľné. Ale ani

introdukované ihličnany nepatria do skupiny bežného sortimentu drevín pre solitérne
výsadby. Dôvody bývajú zväčša podobné,
ako pri vymenovaných autochtónnych (domácich) druhoch, hoci napríklad ich odolnosť voči podmienkam mestského prostredia zväčša prekonáva odolnosť domácich
pôvodných druhov. Vzhľadové vlastnosti
najatraktívnejších a súčasne najodolnejších
druhov (napr. borovica hladká – vejmutovka,
borovica himalájska, jedľa srienistá, smrek
pichľavý, metasekvoja čínska, cyprušteky,
tuje, cédre, sekvojovce) sú však natoľko odlišné od našich domácich alebo dávno introdukovaných druhov stromov, že je možné na
tomto mieste konštatovať, že ich použitie vo
vidieckom sídle a ešte viac vo voľnej krajine
je priamo nevhodné a nežiadúce, a to nielen
v rámci bodových prvkov (pri ich vysádzaní
ako solitér), ale aj v líniových prvkoch, pretože budú pôsobiť cudzorodo a rušivo.

<< Limity použitia
vyšľachtených kultivarov

LÍNIOVÉ A PÁSOVÉ PRVKY
ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY

< Líniové a pásové prvky
zelenej infraštruktúry

Medzi líniové a pásové prvky zelenej
infraštruktúry radíme najmä aleje, cestné
stromoradia, obvodovú zeleň rôznych areálov, sprievodnú vegetáciu vodných tokov,
vetrolamy a biokoridory.
Ak sme pri bodových prvkoch zelene
v predchádzajúcej kapitole upozornili na ich
prirodzenú vlastnosť pôsobiť samostatne,
vyčleňovať sa voči okolitému priestoru alebo
iným prvkom, a súčasne tým koncentrovať na
seba pozornosť okoloidúceho návštevníka,
všetky líniové a pásové prvky majú komplementárnu prirodzenosť – usmerňovať, vizuálne navádzať na priestorovú dominantu, akcent, či iný pragmatický cieľ v urbanistickej
a krajinnej štruktúre. Zároveň je možné ich
polohu a orientáciu využívať na rámovanie
pohľadov a priehľadov, na vizuálne členenie
parteru sídelnej aj voľnej krajiny, účelové
odpútanie pozornosti od rušivých prvkov
alebo ich prekrytie (maskovanie), a v neposlednom rade aj zdôraznenie hĺbky priestoru
s využitím zákonitostí vnímania lineárnej aj
vzdušnej perspektívy. Všetky tieto uvedené
javy, podobne ako pri bodových prvkoch,
výrazne uľahčujú vnímanie priestoru a orientáciu človeka v ňom.

< Funkcie líniových
prvkov zelenej
infraštruktúry

„Aleje a stromoradia sú v krajine dynamickým prvkom,
sú vektormi, ktorými je možné viesť pohľad alebo pohyb
návštevníka.“
17
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Kostru výsadieb tvorí
v kúpeľnom parku
v Turčianských
Tepliciach práve
priebežná stromová alej.
Usmerňuje pohľad, hrá
sa s perspektívou.

Vhodne zvolený
solitérny strom môže
okrem symbolickej,
ekologickej a estetickej
funkcie tvoriť i významné
miesto stretnutí.

Alejové výsadby
ovocných drevín
vždy tvorili súčasť
historických krajinných
štruktúr. Ich využitie
v parkoch tiež nie je
ojedinelé.

18
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V letných horúčavách
každý ocení prechádzku
zatieneným chodníkom.

Alejám tvoreným
dlhovekými drevinami
je nutné venovať
primeranú starostlivosť,
potom slúžia storočia,
podobne ako v Londýne.

Príklad toho, ako môže
výsadba esteticky
odizolovať pohľad na
nevzhľadnú fasádu
budovy.

Stromoradia popri cestách miznú alarmujúcou
rýchlosťou. Nikto ich nenahrádza, pritom tvoria
významný prvok identity krajiny.
19
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Zaujímavé je si pritom uvedomiť vzájomnú odlišnosť funkčného pôsobenia
aj vnímania bodových a líniových prvkov
priestorovej štruktúry, bez ohľadu na to, či sú
prírodné alebo nie. Bodové prvky sa stávajú
stabilizujúcimi, svojou prirodzenou povahou
pôsobia ako nemenné orientačné body.
Protipólom sú líniové prvky zelene – hoci
nemenia v priestore svoju skutočnú polohu,
práve ony vnášajú do priestoru dynamický
náboj, sú vektormi, ktorými je vedený pohľad alebo pohyb návštevníka, zviditeľňujú
trajektóriu medzi dvoma protiľahlými bodmi,
ktoré spájajú, nabádajú na voľbu ďalšieho
vstupovania do krajiny alebo urbanistického
parteru, do skúmania a vnímania priestoru.
To, že nie sú iba vizuálnymi, ale väčšinou
aj reálnymi siločiarami pohybu, sa dá najľahšie
demonštrovať na biokoridoroch, ktoré možno
chápať ako jeden z typov líniových prvkov zelenej infraštruktúry v sídelnej i voľnej krajine,
aj keď nie každý líniový prvok je biokoridorom
(napr. stromoradie popri parkovisku alebo
stromoradie uprostred pešej zóny v centre
mesta nenadobudne funkcie biokoridoru).
Keďže pojem biokoridoru je termínom vlastným krajinnej ekológii (v rámci územných systémov ekologickej stability), je žiadúce upozorniť tiež na to, že nie každý biokoridor musí
byť líniovým prvkom - biokoridory sa môžu
spontánne vyvinúť v osi ekotonu, na rozhraní
dvoch ucelených, avšak charakterovo odlišných funkčných plôch, alebo biocenóz, ako je
napr. okraj lesa alebo priemyselného areálu
v dotyku s poľnohospodárskou krajinou.
Väčšina biokoridorov v súčasnej krajinnej štruktúre je výsledkom dlhodobého
vývoja, pretvárania krajiny alebo urbanistickej štruktúry zastavaného územia človekom.
Býva tvorený reťazou úzkych plošných fragmenov krajiny, na ktorých sa záujem o exploatáciu prírodných zdrojov vrátane priestorového potenciálu územia prejavuje menej než
na funkčných plochách bezprostredne k nim
priliehajúcim. V týchto úzkych pásmach sa
teda plánovite alebo mimovoľne uplatňuje
vplyv človeka menej ako inde, väčšinou klesá
intenzita údržby týchto plôch, čo umožňuje aj
ich spontánny vývoj. Rôzne sukcesné štádiá
vývoja rastlinných spoločenstiev sa stávajú
refúgiom aj potravinovou základňou rôznych
živočíšnych druhov, pre iné druhy slúžia ako
priestor pre migráciu.
Územia identifikované v krajine ako
jestvujúce biokoridory alebo ako potenciálne biokoridory bývajú v záujme podporenia
tejto ekologickej funkcie cielene vysádzané
drevinovou vegetáciou, čo napomáha jednak
ochrane krajiny a zachovaniu jej prírodného
20

potenciálu, a jednak k optimalizácii zhodnotenia ekonomického potenciálu krajiny. Preto
vznikajú v krajine vetrolamy (ktoré preukázateľne prispievajú k ochrane a ku zvyšovaniu
produkcie poľnohospodárskych plodín na priľahlých intenzívne využívaných produkčných
plochách), sprievodné vegetačné pásy popri
cestných komunikáciách (ako ochrana voči
vplyvu vetra na cestnú premávku, aj na ochranu priľahlých úsekov krajiny voči účinkom vetra, zosilneným v koridore cesty, a zároveň aj
za účelom zmierňovania negatívnych vplyvov
samotnej dopravy na prostredie), ochranné
zasakovacie vegetačné pásy v členitých
terénoch (spomaľujú povrchový odtok zrážkovej vody v svahovitej krajine s intenzívnym
poľnohospodárskym využívaním, a tak tlmia
nežiadúce prejavy vodnej erózie), sprievodná
vegetácia vodných tokov a plôch - brehové
porasty (ktoré prispievajú k ochrane a stabilizácii brehov voči účinkom dynamickej energie
vody). V neposlednom rade môžeme do tejto
skupiny priradiť aj obvodovú zeleň priemyselných a poľnohospodárskych areálov (ktorá
sa účelovo zakladá s cieľom eliminovať negatívne vplyvy výroby na okolitú krajinu alebo
priľahlé funkčné plochy s odlišným typom
využívania).
Hoci stále hovoríme o líniových a pásových prvkoch, netreba zabúdať, že sú to
vrstevnaté trojdimenzionálne štruktúry,
rozkladajúce sa nezriedka na veľkých súvislých plošných výmerách. Aj keď majú voči
okolitým funkčným plochám relatívne lineárny tvar, vďaka ich kompaktnosti (v zmysle súvislých neprerušených línií) bývajú
z environmentálneho hľadiska dôležitými
funkčnými a rozľahlými prvkami zelenej infraštruktúry, s preukázateľnou schopnosťou
efektívne zlepšovať kvalitatívne charakteristiky životného prostredia. Prirodzene,
táto je priamo závislá od dĺžky a šírky, resp.
plošnej výmery prvku, od zastúpenia a hustoty prítomných rastlinných etáží (trávne
spoločenstvá, bylinný porast, krovitá etáž,
stromy) a od rozmanitosti druhovej, vekovej
aj veľkostnej skladby vegetácie. Znova sa
ponúka exemplárne porovnanie: na jednej
strane stromoradie malokorunných stromov
sadených do vegetačných otvorov v dlažbe
chodníka alebo pešej zóny, s jednodruhovou podsadbou plazivých krov, v kontraste
ku vetrolamu vo voľnej otvorenej krajine so
šírkou pásu 10 m, dĺžkou rádovo v stovkách
metrov, s hustým porastom zloženým z druhov bylinných, krovitých aj stromovitých.
Plánovanie takýchto rozľahlých prvkov však
presahuje rámec bežných vykonávacích projektov, a musí byť podmienené komplexným

< < Funkcie líniových
prvkov zelenej
infraštruktúry

< < Biokoridory

< Dôležitosť líniových
prvkov zelenej
infraštruktúry
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prístupom v procese územného plánovania,
ktoré sa zaoberá práve hľadaním takého
usporiadania funkcií a prevádzky v území,
ktoré prinesie najviac benefitov aj krajine aj
miestnemu spoločenstvu ľudí (viď. kapitola
Projektová dokumentácia tvorby zelenej
infraštruktúry).

Vhodný výber sortimentu trvaliek dopĺňa nevhodne zvolená rastová
forma stromu. Previslý
kultivar tu okrem iného
komplikuje i údržbu
záhonov.

PLOŠNÉ PRVKY
ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Patria sem najmä centrá obcí, plochy
školských areálov, sakrálna zeleň, cintoríny, parky a historické záhrady a záhrady
rodinných domov .
ZELEŇ CENTRÁLNYCH ČASTÍ OBCÍ
Verejnými priestormi dedín sú námestia,
hlavné ulice, pripadne nepravidelné rozšírenia v okolí kostola, stanice autobusu, obchodného strediska. Verejný vidiecky priestor
dnes, okrem obslužnej funkcie, realizovanej
dopravou, plní tiež funkcie reprezentačné,
to znamená, že musí spĺňať predpoklady pre
dobrú susedskú komunikáciu.
Centrom vidieckych sídiel je teda ústredné priestranstvo, ktoré je definované ako
priestorové aj spoločenské ťažisko obce,
ktoré ju prezentuje. Je to najdôležitejšie
miesto v obci. Verejné priestranstvá majú
spoločenské poslanie, od bežných a každodenných stykov až po sviatočné a slávnostné
stretnutia a podujatia. Ide o priestor, ktorý je
najviac frekventovaný miestnymi obyvateľmi
a návštevníkmi, sústreďuje sa tu väčšia časť
občianskej vybavenosti a je potrebné aby
táto časť plnila vhodné plnohodnotné reprezentačno-rekreačné prostredie pre všetkých
jej obyvateľov.
Podoba dedinského námestia je pre
každú obec charakteristická. Môže byť
rôzneho tvaru: obdĺžnikového, okrúhleho,
šošovkovitého, líniového alebo nepravidelného. Je to dôležitý priestorový prvok, ale
aj sociálne centrum obce, okolo ktorého
vznikla zástavba s dôležitými budovami
a kde sa odohrával verejný, hospodársky,
spoločenský a kultúrny život dediny. Sú tu
umiestňované významné objekty (kostol,
cintorín, zvonica, studňa, škola, pomníky,
sochy svätých s oplotenou kvetinovou záhradkou, škola, pošta, obchod), ktoré boli
častokrát zdôraznené vyššími stromami,
súmerne umiestnenými k stavbe.
Tento výrazne multifunkčný charakter
sa premietol do jednoduchého usporiadania
s voľnou, prehľadnou a univerzálne využiteľnou plochou. Niekedy bol súčasťou centra
obce rybník (hospodársky alebo ako zásobáreň vody v prípade požiaru).

Mestské prvky vo
vidieckom prostredí nie
sú žiadúce ani potrebné.
Vidiecke námestie by
si malo zachovať svoju
jedinečnosť a charakter.
Nevhodný je tu vodný
prvok, pôdorysné
členenie spevnených
plôch i výber drevín.

Priestor bez mierky,
možnosti oddychu
a stretávania sa,
Priestor bez zelene,
bez vody, bez života...

Námestie so zbytočne
veľkou spevnenou
plochou, nevhodným
výberom zelene,
nadpočetným
mobiliárom, priestor bez
funkčnej náplne.

„Nechcime námestia, ktoré sú priestormi bez ľudí.
Verejný priestor by mal byť reprezentatívny, mal by
nabádať k stretávaniu a komunikácii.“
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Výškovo vhodne
členená výsadba
trvaliek a menších krov
tvorí sprievodnú zeleň
pešej komunikácie,
zároveň oddeľuje
chodník od cesty.

Výsadby reagujú
na tvarové členenie
spevnených plôch.

Pri návrhu treba dávať
pozor, aby dobrý úmysel
v konečnom dôsledku
nevyznel ako gýč. Niekedy
menej je viac - menej druhov
a typov okrasných prvkov:
trvalkové záhony, trávy,
ružové záhony, bohaté
kultivary drevín.

Na okolité výsadby sa v Medzilaborciach
pozerá i Andy Warhol. Výtvarné dielo socha môže významnou mierou ovplyvniť
kvalitu priestoru. Pozitívne, i negatívne.
22
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Jednoduchý hravý nápad
oživí celú kompozíciu.
Zároveň dáva tušiť, že
za plotom sa nachádza
materská škola.

Iste, nášľapný chodník
v Arboréte v
Mlyňanoch by mohol
byť i z betónového
prefabrikátu. Otázkou je,
či by pôsobil rovnako...

Zeleň prináša do
kompozície moment
prekvapenia. Banská
Štiavnica vďaka
sezónnej premenlivosti
drevín z daného miesta
vyzerá vždy inak. Vždy
pôvabne.
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V niektorých oblastiach dedinou pretekal meandrujúci potok s typickou brehovou
vegetáciou.
Zmeny v spôsobe života spôsobili
stratu alebo redukciu verejných priestorov
(námestí, hlavných ulíc) ako zhromaždovacích priestorov. Námestie obsadili typické
stavby nekontextuálnych predajní potravín,
inde kultúrnych domov a domov služieb,
pokiaľ neboli situované na mieste nového
centra. Dnes sú mnohé z uvedených stavieb
opustené, prestavané alebo je ich náhradná
prevádzka problematická. Veľa verejných
priestorov má asfaltový povrch na takmer celej svojej ploche, inde je námestie premenené
v problematický verejný park, ktorý často nie
je využívaný (Baše, 2006).
V súčasnosti sa mení charakter obcí,
stierajú sa rozdiely medzi mestským sídlom
a dedinou, prevláda uniformita, nerešpektuje
sa vidiecke prostredie, jeho charakter ani
v kompozičnom a funkčnom stvárnení ani vo
výbere materiálov, či už stavebných alebo
rastlinných. Nerešpektuje sa špecifickosť
vidieckeho prostredia. Zaniká tým lokálna
identita a regionálne špecifiká.
Každé sídlo má svoj typický pôdorys
a regionálne typickú ľudovú architektúru.
Ich kombinácia vytvára miestne originálne
špecifiká. Do rázu vidieckej architektúry
prenikli „novotvary“ nevhodných budov,
cudzie alpské vzory a južanské vplyvy, ktoré
sa vzhľadom a často ani mierkou nehodia do
pôvodného prostredia našich dedín. Špecifiká sa strácajú, hrozí euro-uniformita a indiferentné architektonické tvaroslovie. Trpí tým
vzhľad obcí a možnosť rozvíjania originálnej
pôvodnej architektúry.

Možno pochváliť
pomer zelených plôch ku
plochám spevneným. Ich
stvárnenie je však veľmi
rozpačité, vhodné do
súkromných mestských
záhrad, nie do centra
obce.

VYHRADENÁ ZELEŇ V OBCI
Pod pojmom vyhradená zeleň – sa
v sadovníckej a urbanistickej praxi označujú
areály, ohraničené plochy, ktoré sú prístupné
len určitej vymedzenej skupine ľudí alebo sú
sprístupnené v určitom časovom vymedzení.
Patrí sem zeleň sakrálnych stavieb a cintorínov, zeleň školských areálov, úradov,
ústavov, priestory športových zariadení, nemocníc a sanatórií, botanické a zoologické
a historické záhrady, plochy priemyselných
a poľnohospodárskych areálov. V niektorých
prípadoch sem môžeme zaradiť aj medziblokové priestranstvá na sídliskách.

I v stiesnených
priestoroch nádvoria
historickej budovy
(Cheb) sa nájde miesto
na výsadbu stromov.
Prispôsobením veľkosti
koruny sa môže docieliť
harmonický kompromis.

Vodná hladina je vždy
pridanou hodnotou.
Ovplyvňuje mikroklímu,
zrkadlí veci v okolí.

Súčasťou kontaktnej
zóny môžu byť i prvky
rekreačnej vybavenosti.
Príklad vhodného
osadenia altánu
v kontakte s pôvodnými
výsadbami.

<< Definícia
a kategorizácia
vyhradenej zelene
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ZELEŇ SAKRÁLNYCH STAVIEB
Kostoly - vďaka centrálnej polohe
častokrát predstavovali výraznú krajinnú
dominantu určujúcu identitu širšieho krajinného priestoru. Vyvýšená poloha umožňovala výhľad z kostola na obec a okolitú
krajinu. Vzhľadom k historickému charakteru
kostolov a ich okolia je žiadúce pri sadovníckych úpravách rešpektovať pôvodnú zeleň.
Priestor by mal byť riešený s citom a úctou
k pôvodnej funkcii, mal by rešpektovať pokoj a intimitu miesta umožňujúcu rozjímanie
a orientáciu na vnútorné duchovné hodnoty.
Kalvárie a krížové cesty - sú špecifické
objekty, ktoré môžu byť súčasťou sídla alebo dotvárajú krajinu. Majú svoju historickú
hodnotu, ale aj architektonickú jedinečnosť.
Ak sú postavené na vyvýšenine, sú výrazným dominantným a priestorovým prvkom.
Vytvárajú v krajine špecifické "biocentrum".
V minulosti sa k výberu drevín pristupovalo
citlivo, s použitím lokálnych druhov drevín,
výber podliehal aj symbolickému a duchovnému významu danej dreviny. V súčasnosti
sa čoraz častejšie využívajú stálozelené
introdukované druhy drevín, ktoré v našej
krajine pôsobia rušivo. Krajinno-architektonické okolie sakrálnych stavieb nie je dotvárané záhradným architektom, ale v dobrej
vôli občanov, čo mnohokrát vedie ku gýčovosti. Uplatňovanie kvetinových výsadieb
v okolí kaplniek a zastavení nie je žiadúce
ani potrebné. Vytvára sa nejednotný a rušivý
dojem z priestoru a stráca sa jeho pôvodný
účel – pieta, rozjímanie, modlitba.
Pútnické miesta - na Slovensku sú
miesta, ktoré sú z náboženského pohľadu významné. Jedná sa o pútnické miesta v krajine,
ktoré sú vo svojej lokálnej mierke významné.
Významné z hľadiska zásahu človeka do
krajiny. Výber sortimentu drevín by mal rešpektovať príslušný vegetačný stupeň, lokalitu
(otvorená krajina, lesné spoločenstvo, blízkosť rieky...) a konečnú vzrastovú charakteristiku druhu.
Cintoríny predstavovali a predstavujú
nielen miesto posledného odpočinku a uctenia si pamiatky zosnulých, ale aj miesto rozjímania, spomínania, miesto hmatateľného
prepojenia s našimi predkami. Cintoríny bývali pôvodne umiestňované na najdôstojnejšom mieste, v centre obce, v blízkosti kostola.
V 18. storočí sa z priestorových a hygienických dôvodov cintoríny presunuli mimo
zastavanú časť obce. Pôvodný cintorín

Citlivý prístup k úprave
okolia sakrálnej stavby
a cintorína za využitia
prirodzenej vegetácie
a domácich druhov
drevín.

Kalvária v Banskej
Štiavnici je prirodzene
začlenená do krajiny.

V Španej Doline
tvorí kostolný komplex
významnú krajinnú
dominantu.

Predimenzované
náhrobky veľakrát
neumožňujú efektívne
rekonštruovať sakrálnu
zeleň. Cintoríny
postupne prichádzajú
o pôvodné koncepčné
výsadby.

„Priestor sakrálnych stavieb treba riešiť s rešpektom
k intimite miesta umožňujúcej rozjímanie a orientáciu na
vnútorné, duchovné hodnoty.“
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v tesnej blízkosti kostola, svojou veľkosťou
zodpovedal veľkosti kostola a vytváral s ním
a stromami harmonický celok. Staré cintoríny
boli zatrávnené, čím sa celá plocha zjednotila, trávnaté boli i cestičky pomedzi hroby.
Jednotný trávnik tak kontrastoval a zjednocoval výsadby.
Nové cintoríny boli väčšie, vznikali mimo
dedinu, ale boli s ňou spojené alejou. Stred
cintorína bol zdôraznený krížom s výsadbou
vyšších stromov, niekedy aj so stredovou
alejou (alebo viacerými) v tvare kríža. V susedstve cintorína bol ovocný sad, ktorý ho
začleňoval do okolitej krajiny.
Neskôr sa cintoríny umiestňovali bez širších priestorových súvislostí (uprostred poľa
bez väzby na okolie), bez jednotnej kompozície a ucelenosti (dreviny, materiál), v strohom
geometrickom usporiadaní hrobových polí bez
koncepčnej vegetačnej výsadby. Ich funkcia
sa tak zúžila len na miesto posledného odpočinku bez širšieho duchovného presahu.
Pri tvorbe novo zakladaných cintorínov
je dôležité zachovať ucelenosť a striedmosť
riešenia priestoru (používať len niekoľko druhov drevín, v základných formách, ktoré sú
pre vidiecke prostredie charakteristické a odrážajú druhové zloženie v okolitej krajine).
Nie je vhodné do poľnohospodárskej
krajiny na juhu Slovenska vysádzať v okolí krížovej cesty smreky, rovnako nie je správne do
lesného spoločenstva či ochranného pásma
národného parku vysádzať tuje. Je dôležité
nielen rešpektovať posvätnosť miesta, ale
rešpektovať aj krajinu a vnímať širšie súvislosti.
ŠKOLSKÉ AREÁLY
Školské areály v obciach tvoria materské a základné školy. Mnoho škôl je zapojených do rôznych environmentálnych programov, spolupracujú s odborníkmi z praxe,
pedagógovia sú aktívni, šikovní a zanietení
a odovzdávajú deťom nielen vedomosti, ale aj
správne návyky a učia ich k rešpektu k sebe
navzájom, ale aj k prostrediu. Čoraz viac materských a základných škôl prejavuje záujem
mať v areáli bylinkovú špirálu, pocitový chodník, pestovať vlastnú zeleninu vo vyvýšených
záhonoch, kompostovať, učiť sa o prírode
nielen teoreticky, ale aj prakticky.
Projekt Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské,
základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť
seba a svoje okolie. Cieľom programu je
podpora školských komunít, rozvoj tvorivého
a kritického myslenia. Praktická a holistická
environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie.
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Výsadba Thuja
occidentalis ‘Smaragd‘
na kalvárii v Dvoroch
nad Žitavou pôsobí
nepatrične i v kontexte
pamiatkovej hodnoty
areálu kalvárie.

Stromoradie listnatých
drevín na cintoríne
vyvažuje „plastovú
nádheru“ kvetinových
darov na pomníkoch.

Vojenský cintorín
s výsadbami byliniek
na hroboch - úplne iný
pohľad na vec z východu
Slovenska, od Dukly.

Lipa na cintoríne
v Runine pôsobí
majestátne. Subjektívne
ide o najkrajšiu
a najväčšiu lipu na
Slovensku.

„Vhodne navrhnuté prvky zelenej infraštruktúry môžu
posilniť hodnoty územia a potlačiť mnohé negatívne
vplyvy ľudskej činnosti.“
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Na Slovensku existujú aj mnohé občianske združenia a asociácie, ktorým nie je
zdravý a plnohodnotný vývoj detí ľahostajný,
preto vytvárajú priestory a podmienky na
vzdelávanie v interakcii s prírodou. Svojimi
aktivitami vedia vytvoriť také prostredie, kde
sa deti vzdelávajú prirodzenou a nenásilnou
formou už od útleho veku.
Areály škôlok a škôl by mali byť v prvom
rade bezpečné, príjemné a inšpiratívne. Mali
by deťom ponúkať priestor na hru, oddych
a vzdelávanie, interakciu medzi sebou navzájom. Je vítaná farebnosť, variabilnosť,
otvorené voľné plochy, modelácia terénu,
v školských areáloch aj športové plochy.
Vhodné sú solitérne dreviny, skupiny stromov, okrasné a jedlé kry a okrasné dreviny.
Kompozícia by mala byť vzdušná, zaujímavá
a farebná. Ak to priestor a možnosti dovoľujú,
je vhodné mať pestovateľské políčka alebo
plochu na vlastné pestovanie a prácu so zemou a kompostovisko. Vítaná je aj výsadba
ovocných drevín. Výber drevín by mal zodpovedať klimatickým podmienkam lokality.
Je potrebné sa vyvarovať jedovatým, tŕnitým
a alergénnym druhom.
HISTORICKÉ PARKY A ZÁHRADY
Tvoria významné ucelené plochy zelene
v sídle, častokrát aj so vzácnymi a miestami
aj cudzokrajnými drevinami. Odrážajú trendy
v používaní rastlinného materiálu v minulosti,
ale aj život, potreby, kultúrne uvedomenie
a reprezentatívnosť vtedajších majiteľov. Sú
určitým špecifikom v urbanizme sídla, vznikli
za určitých historických okolností a z určitých
príčin a je dobré túto skutočnosť rešpektovať.
Nie je žiadúce, aby sa introdukované
dreviny rozširovali do obce či krajiny, zanikla
by tým atraktivita samotného parku a vzájomný kontrast a harmónia miesta. Hlavne
je však vysádzanie nepôvodných druhov
drevín vo voľnej krajine zakázané zákonom
o ochrane prírody a krajiny (Z.z. 543/2002
a príslušnými vyhláškami).
V súčasnosti je stav historických parkov
na Slovensku veľmi rozdielny. Ak nechátrajú,
využívajú sa ako sociálne zariadenia, ak sa
dostávajú do rúk súkromných investorov sú
prestavané na hotely a kongresové centrá,
prípadne galérie (Beladice, Oponice, Smolenice, Hrhov, Halič). Je smutné a zarážajúce,
že takéto výnimočné a hodnotné objekty,
nielen z architektonického (stavebného), ale
aj záhradno-architektonického hľadiska sa
po odkúpení stávajú výlučne súkromným majetkom so zamedzeným vstupom verejnosti
(napr. park v Turčianskej Štiavničke).

Jesenný aspekt výsadieb
v Arboréte Mlyňany.

Súčasťou historického
parku sú okrem
výsadby drevín i kvalitné
parterové trávniky.
Výnimkou nie sú ani
prírodno-krajinárske
parky. Intenzita údržby
graduje priamo úmerne
k blízkosti kaštieľa.

Oblúkový most
ponad rieku pretekajúcu
parkom pod hradom
Alcázar v Segovii
(Španielsko).

Romantizujúca stavba
v historickom parku
Arcibiskupského paláca
v Kroměříži (ČR).
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Skupiny ihličnanov
v parku môžu svojou
farbou a textúrou
zaujímavo dopĺňať
dominujúce listnaté
výsadby stromov a krov.

Pohľad do hlbín parku
v Topoľčiankach. Okrem
krásnych výsadieb sa
môže park opäť pýšiť
funkčnosťou unikátneho
vodného systému.

Park kaštieľa
v Palárikove nedávno
prešiel rekonštrukciou.
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Harmonická kompozícia
tvorená historickou
stavbou - kostolom
a výsadbou drevín - líp.
Iná farba fasády by
mala významný vplyv na
kompozíciu.

Kultúrny život v obci si
vyžaduje vytvorenie zázemia.
Pozitívny príklad pódia
s auditóriom, bez nutnosti
dláždiť, betónovať, či štrkovať.

Potoky - drevený
kostolík citlivo osadený
mimo obce v prírode.

Stromoradie na kalvárii v Hornej Rovni,
s krásnym výhľadom na Štiavnické vrchy
a Bansko-štiavnickú kalváriu.
29
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VIDIECKE ZÁHRADY
Predstavujú plošne najzastúpenejšiu
formu zelene v obci, významne sa podieľajú
na utváraní miestneho rázu a pocitu domova. Sú tesne spojené s potrebami užívateľov
a ich životným štýlom, odrážajú aj kultúrnu
vyspelosť ľudí.
Primárna funkcia záhrady bola hospodárska, v dôsledku nárastu životnej úrovne
v 19. storočí sa uplatňovalo aj ich okrasné
a rekreačné využitie. Najvýraznejšia bola
predzáhradka, ktorá mala okrasnú funkciu,
častokrát tu bola umiestnená lavička, kde
sa mohli stretávať susedia, pozorovať dianie
v okolí. Oplotenie malo čisto praktický význam (ochrana rastlín pred zvieratami, zamedzenie mechanickému poškodeniu).
V dnešnej dobe zaznamenávame zmenu
charakteru vidieckych záhrad v dôsledku
sociálno-demografických premien vidieka.
Ustupujú hospodárske časti záhrad v prospech obytnej a rekreačnej funkcie. Pri súčasnej tvorbe je dôležité prihliadať nielen na
požiadavky užívateľov, ale aj charakter obce,
prírodné podmienky a rešpektovať výberom
kostrových druhov drevín lokalitu a celkový
krajinná ráz.
Je žiadúce zjednocovať priestor pred
predzáhradkami jednoduchými úpravami zelene, aby ulica pôsobila jednotným výrazom.
DROBNÉ STAVBY
Krajina je neoddeliteľnou súčasťou
životného prostredia ľudí. Drobné pamiatky
a stavby v krajine sú jej historickou súčasťou, boli stavané za určitým účelom (zväčša
náboženským: kríže, kaplnky, božie muky,
sochy svätých alebo spomienkovým: vojenské pomníky a pamätníky). Slovenská krajina
spolu s moravskou a českou sú z tohto hľadiska špecifické v celoeurópskom kontexte.
Solitérne dreviny alebo skupiny stromov
bývajú v ich blízkosti vysadzované s cieľom
podporiť estetický účinok pamiatky v krajine
a zároveň čiastočne ju chrániť pred poveternostnými vplyvmi. Najčastejšie bývajú vysadzované lipy, duby, pagaštany, vo vyšších
polohách aj ihličnany – smreky, smrekovce.
Umelecké diela a pamätné tabule
v obciach, zväčša v ich centrálnej časti, sú
dôležitým prvkom: estetickým, historickým,
umeleckým ale aj vzdelávacím. Je veľmi dôležité aby jeho výber a charakter, umiestnenie
a materiálové stvárnenie boli triezvo prehodnotené a premyslené. Umenie vo verejnom
priestranstve vychováva, ale aj podáva obraz
o kultúre a vyspelosti obyvateľov. Je určitým
odrazom hodnôt a vyspelosti spoločnosti.
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V žiadnej vidieckej
záhrade by nemali
chýbať ovocné dreviny.
Moderné mestské
výsadby sú dnes
nevhodnou inšpiráciou
pre výsadby v obci.

Malebné stvárnenie
predzáhradky v obci,
s využitím tradičného
sortimentu kvetín.

Podobné kvalitné
vidiecke výsadby na
Slovensku už možno
nájsť iba v skanzenoch,
napr. v Starej Ľubovni.

„Umenie vo verejnom priestranstve vychováva, ale aj
podáva obraz o kultúre a vyspelosti obyvateľov..“

Tradičná vahadlová
studňa. Tiež sa pýtame,
či je funkčná. Tak či
onak, ide o vhodné
doplnenie verejného
priestoru obce.
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NELESNÁ DREVINOVÁ VEGETÁCIA ZELEŇ V KRAJINE
V krajine je vhodné navrhovať rozšírenie sprievodnej zelene okolo komunikácií
a vodných tokov, izolačnej zelene v okolí
výrobných areálov, vytváranie vetrolamov,
biokoridorov a prírodných vegetačných
útvarov (ozeleňovanie medzí, prirodzených
hraníc pozemkov). Neobrábané a rekultivované plochy je možné vhodnou skladbou
drevín (vyhýbať sa monokultúram) vysadiť
a zvyšovať biodiverzitu a rozmanitosť krajiny.
Esteticky pôsobí zvládnutie okrajov porastov,
kde sa môžu uplatniť všetky tri etáže porastu.
Sprievodná zeleň komunikácií má predovšetkým ekologický a estetický význam,
je prepojením dediny s okolitou krajinou,
zvýrazňuje pohybové smery a dáva krajine
mierku. Výsadba sprievodnej zelene komunikácií však musí spĺňať dopravno-bezpečnostné podmienky (rozhľadové trojuholníky
pri križovatkách, vnútorné oblúky v zákrutách a pod.).
Brehové porasty - sprievodná zeleň
vodných tokov tvorí dôležité ekologické koridory, podporujúce poľnohospodársku krajinu, má veľký význam pre znižovanie výparu
(tienenie koryta), pre okysličovanie vody,
estetický význam a význam pri spevňovaní
brehov proti vymieľaniu.

Aj obyčajné napájadlo
pre statok v krajine môže
byť stvárnené ako malé
umelecké dielo. Mach
a riasy mu časom dodajú
autentickú patinu (Galícia, Španielsko).

Lesné porasty, remízky,
polia a pasienky tradičný obraz krajiny na
Slovensku.

Brehové porasty popri
neregulovanom vodnom
toku dodávajú prírodný
charakter i mestu
(Salamanca, Španielsko).

Remízky a vetrolamy majú pôdo-ochrannú, ekologickú, environmentálnu
a estetickú funkciu.
Zeleň rekreačnej krajiny má predovšetkým estetický význam, pretože súvisí
s pocitmi človeka v dobe, keď oddychuje,
alebo relaxuje pohybom v krajine. Rekreačná krajina nie je len v okolí rekreačných stredísk, rančov, prírodných kúpalísk, náučných
a cyklistických trás, ale patria sem aj „zelené
cesty“ – greenways.
Greenways sú trasy, komunikácie alebo
prírodné koridory, využívané v súlade s ich
spoločenskou alebo ekologickou funkciou
a potenciálom pre šport, turizmus, rekreáciu
a dopravu. Prispievajú k zdravšiemu životnému štýlu obyvateľov, ktorí ich využívajú,
zlepšujú možnosti pre nemotorovú dopravu,
rekreáciu a turizmus, podporujú ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, vzdelávanie
a zabezpečujú trvalo udržateľné využívanie
miestnych zdrojov. Greenways vedú občanov,
miestne úrady a podnikateľov k spoločnému
plánovaniu a zlepšovaniu života v ich meste,
dedine či komunite. V praxi ide o partnersky

naplánované, vybudované a upravené bezpečné trasy pre chodcov, cyklistov, bežcov,
lyžiarov, vozíčkarov a pod., využívané pri
každodennom dochádzaní do zamestnania,
do školy, pre voľný čas, rekreáciu a turizmus,
pre vzdelávanie a pre ochranu a interpretáciu
prírodného alebo kultúrneho dedičstva.

<< Greenways

Okrem prírodných prvkov zelenej infraštruktúry je možné zabezpečiť funkcie zelene
aj budovaním alternatívnych foriem, ako sú
vertikálna zeleň, strešné záhrady, mobilná
zeleň a vsakovacie plochy a pásy.
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Alternatívne prvky zelenej infraštruktúry
Naše mestá sa stávajú čoraz viac
kompaktnejšími, dochádza k zahusťovaniu
zástavby v urbanizovanom prostredí a následne k úbytku zelených plôch, ktoré plnia
ekonomické, ekologické a sociálne funkcie.
Každá jedna zelená plocha plní nezastupiteľnú úlohu pri zdravom fungovaní mestského
priestoru. Hoci je štruktúra miest a obcí jasne
stanovená územným plánom, jeden z moderných prístupov k budovaniu prvkov zelenej
infraštruktúry predstavuje práve vertikálna
a strešná zeleň.
Zelené strechy objektov pritom nepredstavujú žiadny nový fenomén. Z historického
hľadiska sa datuje ozeleňovanie konštrukcií
a zakladanie strešných záhrad od staroveku.
Plánovanie s prihliadnutím na zmeny klímy
a trvalú udržateľnosť je v súčasnosti veľkou
výzvou pre zelené mestá budúcnosti. Budovanie alternatívnych plôch zelene vo forme
zelených fasád či striech z pohľadu zelenej
infraštruktúry si vyžaduje komplexný a interdisciplinárny prístup krajinných architektov,
investorov, ekológov, realizátorov a odborníkov verejnej a štátnej správy, ktorí sú zodpovední za územný rozvoj miest.
STREŠNÁ ZELEŇ
Zelené strechy predstavujú zjednodušenú formu priestoru, na ktorom sa odohrávajú dôležité prírodné procesy. Ide o súbor
vegetačných a technických zložiek, ktoré sú
umelo založené na stavebnej konštrukcii.
Plnia ekologické, ekonomické a urbanistické funkcie, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Poskytujú priestor pre existenciu fauny a flóry,
zvyšujú biodiverzitu a pozitívne vplývajú na

psychiku človeka. Z estetického hľadiska
predstavujú významný architektonicko-priestorový prvok. Nezastupiteľnú úlohu
zohrávajú pri vytváraní mikroklimatických
podmienok, pri izolácií budov či dokonca
znižovaní hlučnosti.
Podľa spôsobu založenia a využitia rozlišujeme strešnú zeleň na:
1. Extenzívne zelené strechy
•
menej náročnejší typ z technologického
aj finančného hľadiska
•
používaná menšia vrstva substrátu
•
jednoduché formy vegetácie – trávnik,
skalničky, suchomilné trvalky
•
funkcia je skôr pohľadová ako funkčná
•
menej intenzívna údržba a starostlivosť
•
plochý aj šikmý typ strechy
2. Intenzívne zelené strechy
•
technologicky náročnejšie založenie
•
väčšia vrstva substrátu
•
vyššia zaťažiteľnosť a statická únosnosť
•
všetky druhy vegetácie – trávnik, trvalky,
kry, dreviny
•
odporúča sa použitie závlahy
•
intenzívna údržba
•
vysoké finančné náklady
•
sú zakladané na plochých strechách
objektov s funkčným využitím
VERTIKÁLNA ZELEŇ
Podobne ako zelené strechy aj zelené
fasády zohrávajú niekoľko dôležitých funkcií.
V prvom rade znižujú extrémne výkyvy teplôt
na fasáde objektu, chránia jeho povrch pred

< Typy strešnej zelene

<< Historický kontext

<< Čo je strešná zeleň?

< Čo je vertikálna zeleň?

STREŠNÁ ZELEŇ - PREČO ÁNO A PREČO NIE?

32

Strešná zeleň je nezastupiteľná pri vytváraní mikroklimatických podmienok, pri izolácií budov či dokonca
znižovaní hlučnosti.

Strešná zeleň je náročnejšia na počiatočnú investíciu a odbornosť pri realizácii

Vegetačná vrstva dokáže absorbovať až 80 % objemu
celkových zrážok. Voda je ďalej využívaná rastlinami, vyparuje sa späť do prostredia a tým tvorí dobré mikroklimatické
podmienky a zmierňuje odtok do kanalizácie. Slúži ďalej ako
filter zachytávania škodlivých látok z ovzdušia. Je preukázané, že zelené strechy chránia budovu pred UV žiarením
a extrémnymi teplotami. Ďalším pozitívom je vytváranie
životného priestoru pre faunu a flóru a podpora biodiverzity.
Znižujú hlučnosť a chránia pred elektrosmogom.

Prirodzenou súčasťou pri budovaní zelených striech sú
zvýšené finančné náklady. Limitujúcim faktorom je maximálne
možné zaťaženie objektu, pričom projektant musí počítať aj so
záťažou vo forme snehu v zimných mesiacoch. Nevyhnutné
je statické posúdenie a sklon strechy, podľa ktorého sa zvolí
najvhodnejší variant ozelenenia. Zelené strechy ako živé
organizmy si vyžadujú svoje špecifické plánovanie a z tohto
dôvodu je potrebné pri zakladaní a realizovaní spolupracovať
s tímom odborníkov.
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dažďom, snehom a mrazom. Vegetačná vrstva
dokáže znižovať hlučnosť a ochladzuje vzduch
prostredníctvom transpirácie. Nezastupiteľnú
úlohu zohráva vytváranie tienistých podmienok, ktoré sú nevyhnutné predovšetkým pri
objektoch s kancelárskymi priestormi alebo
pri objektoch s funkciou bývania. Vegetácia
pôsobí psychologicky a esteticky na vnímanie človeka a opäť slúži ako životný priestor
pre mnoho živočíchov. Vertikály môžu slúžiť
dokonca aj ako doplnenie alebo zmiernenie
architektonických chýb objektov.

Extenzívna strešná
zeleň Bauhausmuseum,
Berlín – použitie
rozchodníkového
koberca rodu Sedum sp.
v kombinácii s trvalkami
a štrkovým lemom
s nízkym typom údržby.

Podľa spôsobu ukotvenia rozlišujeme:

Intenzívna strešná
záhrada Bikini Berlín
– strecha nákupného
centra založená ako
intenzívna plocha
zelene, doplnená
terasami, kaviarňami
a mobiliárom
s pobytovou funkciou,
prístupná pre verejnosť.

1. Zeleň spojenú so zemským povrchom
• uplatnenie predovšetkým pri oploteniach, múroch, pergolách, drobných
konštrukciách, ale aj fasádach domov
• pozornosť je potrebné venovať vhodnému výberu vegetácie, pričom rozlišujeme
ovíjavé druhy (wistéria), popínavé druhy
(vinič) a pravé popínavky (brečtan)
• z hľadiska stanovištných podmienok je
pri výbere rastlín nutné zvoliť vyhovujúcu svetovú stranu
• každá rastlina vyžaduje iný typ usporiadania pomocných konštrukcií, príp.
drôtov
2. Vertikálnu zeleň spojenú s fasádou
• používa technológiu typizovaných výstuží, ktoré sú umiestnené kolmo na fasádu
objektu
• pestovanie v špeciálnom substráte alebo pomocou hydropónie bez substrátu
• potrebný zavlažovací systém
• uprednostňuje sa nenáročný sortiment
rastlín znášajúcich sucho a extrémne
podmienky
3. Zmiešané formy vertikálnej zelene
• používané v prípade, kedy nie je možné
umiestňovať rastliny k terénu ani upevniť
k fasáde
• jedná sa o nádoby a kvetináče umiestnené na terasách alebo balkónoch,
z ktorých musí byť dostatočne odvádzaná voda vzhľadom na zahnívanie rastlín
• potrebná pravidelná zálievka
• dôležitý výber správneho sortimentu
podľa veľkosti koreňového systému

Vertikálna zeleň spojená
so zemským povrchom
- oporný múr pri rieke
Spree obrastený
zeleňou (Berlín).

Zelená vertikálna stena
od svetoznámeho
odborníka Patrica
Blanca (Berlín).

„Jedným z moderných prístupov k tvorbe prvkov
zelenej infraštruktúry je práve budovanie vertikálnej
a strešnej zelene.“
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ZADRŽIAVANIE ZRÁŽKOVEJ VODY
Nadmerný povrchový odtok zrážkovej
vody, ku ktorému dochádza v dôsledku
nedostatočného vsakovania vody, predstavuje hrozbu pre urbanizované prostredie,
infraštruktúru a dopravu. Prívalové zrážky
sú hlavnou príčinou povodní, nárazového
rozvodnenia malých vodných tokov, upchatia
kanalizácie.
Už aj v obciach sa koncentrujú povrchy
s nízkou infiltračnou kapacitou (betónové
plochy, plochy zámkovej dlažby, atď.), čo
spôsobuje rýchly odtok dažďovej vody, ktorá je odvádzaná spoločnou kanalizáciou.
Zvýšením podielu vsakovacích plôch, poldrov, používaním zatrávňovacej dlažby, či
polopriepustných a priepustných povrchov,
môžeme tieto nepriaznivé javy zmierniť a aj
skvalitniť zastavané územie tým, že zadržíme
zrážkovú vodu tak, aby mohla pomaly vsiaknuť do pôdy.
Koryto potoka by malo byť živé, nie hermeticky nepriepustné pre vsakovanie vody.
Vhodnou výsadbou najmä stromov sa zabezpečí spevnenie brehov, zníži sa vodná erózia,
vytvorí sa prostredie pre vodné rastliny a živočíchy a napojí sa na ekologickú sieť krajiny.
Regulácia vodných tokov, „vyrovnávanie“
meandrov má za následok rýchly pohyb vody,
ale aj zrýchľovanie prietoku vody v koryte.
Voda len preletí vymedzeným korytom, okolité prostredie z nej nemá žiadny úžitok a využitie. Znižuje sa biodoverzita, miznú živočíchy
a pestré bylinné stanovištia.
Jedným z príkladov prírode blízkeho riešenia sú trvalo udržateľné odvodňovacie systémy, budované za účelom zvýšenia kapacity
a riadeného odtoku povrchovej vody v priebehu intenzívnych zrážok. Lokálne vsakujú
vodu a zadržiavajú ju až do jej opätovného
využitia. Pomocou infiltračných zariadení sa
voda distribuuje do pôdy, lokálnych vodných
nádrží a mestskej infraštruktúry.
Zachytávanie a využívanie zrážkovej
vody, budovanie plôch s priepustným povrchom, či trvalo udržateľné odvodňovacie
systémy sú opatrenia, ktoré prinášajú rad
benefitov: zvýšenie retencie vody a predchádzanie negatívnym dopadom sucha, zníženie
rizika škôd na majetku v dôsledku zlyhania
odvodňovacích systémov (preplnená kanalizácia), zníženie difúzneho znečistenia, zvýšenie rekreačnej hodnoty i lokálnej druhovej
rozmanitosti, sú finančne menej náročné
v porovnaní s budovaním tradičných odvodňovacích systémov.
Z hľadiska zelene je v urbanizovanom
prostredí nevyhnutné plánovať prírode blízke
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odvodnenie. Často pozorujeme počas letných
mesiacov nedostatok vody a intenzívne zvyšovanie teploty na cestných komunikáciách
alebo rozľahlých spevnených plochách. V dôsledku týchto podmienok zeleň na stanovišti
trpí a živorí. Dochádza k zvyšovaniu prašnosti
a nárastu chorôb v dôsledku zaťaženia životného prostredia. Opak nastáva pri prudkých
prívalových dažďoch, kedy vznikajú povodne
či záplavy spôsobené preťažením kanalizačného systému. Veľkou výzvou dnešnej doby
pre prax je spojenie zelenej infraštruktúry
práve so sivou infraštruktúrou.

<< Prečo je zadržiavanie
vody dôležité?

„Zvýšením podielu vsakovacích plôch pre dažďovú
vodu je možné zmierniť okamžitý odtok a tak znížiť hrozbu
prívalových povodní.“
Prirodzený vodný tok
prepojený s krajinou
a urbanizovaným
prostredím bez
spevnených brehov
a dna. Autenticitu
podčiarkuje sprievodná
vegetácia záplavovej
zóny.

Suchý rigol v prípade
prívalového dažďa
zadrží alebo odvedie
vodu z územia. Priestor
nenarúša, je jeho
prirodzenou súčasťou.

Prírodné vyznenie toku
vďaka brehovej výsadbe
a meandrovitému tvaru
koryta. Nie vždy je nutné
spevnenie brehov, či
využívanie umelých
materiálov.
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Suchý polder je vodohospodárske dielo, úlohou ktorého je predovšetkým ochrana
nižšie položeného územia a najmä obývaných
území pred negatívnymi účinkami povodní,
ktoré sa dosiahnu:
•
•
•

znížením kulminačného prietoku
časovým posunom nástupu povodňovej vlny
zachytením splavenín vzniknutých
pri povodni

Suché poldre regulujú prostredníctvom
líniových a bodových stavieb v území rozliatie vody v presne vymedzenej časti územia.
K ich realizácii je vhodné pristúpiť ako k doplňujúcej vodnej stavbe najmä pred väčšími
aglomeráciami a sídlami, alebo ich kombinovať s objektmi a líniovými stavbami, ktoré
umožnia priame vypúšťanie vody (s možnosťou regulácie) pri vyšších stupňoch povodňovej aktivity do širšieho záplavového
územia.
Ide o prvok, ktorý možno ľahko vytvoriť menšími terénnymi úpravami na
vhodne modelovanom povrchu terénu,
napr. prehradením údolia zemnou hrádzou
z miestnych materiálov alebo využitím
časti lesnej pôdy (lužné lesy), či poľnohospodárskej pôdy. A tu je častý problém
stretu záujmov, kedy poľnohospodári
majú dojem, že územie, ktoré vyhradia na
vybudovanie suchého poldra, prichádza
o ďalší spôsob obhospodarovania, a oni
tak o možný zisk. Územie suchého poldra
je možné zatrávnením premeniť na trvalý
trávny porast. Zaplavenie v tomto prípade
narobí minimum škôd, a vlastník pozemku
(poľnohospodári) môže v období mimo záplav trávnatý porast pravidelne kosiť a mať
tak zdroj obživy pre hospodárske zvieratá.
Účinnou vegetáciou v rámci suchých poldrov sú rastlinné spoločenstvá, ktoré nie
sú viazané na vlhké prostredie, ale znášajú
niekoľkodňové zaplavenie počas záplav. V
prípadne nepoľnohospodárskeho využitia
poldra, zatrávnatenú plochu možno využiť
na vhodné voľnočasové aktivity. Pred vyústením poldra do recipientu musí byť realizované hradenie, ktoré zabezpečí zadržanie prívalovej vlny a zároveň jeho pomalé
vyprázdnenie. Význam suchého poldra
spočíva nielen v transformácii povodňovej
vlny, ale aj v zachytávaní splavenín, ktoré
prúd vody unáša so sebou. Po istej dobe
– v závislosti od množstva a sily záplav –
dochádza k postupnému zanášaniu plochy
naplaveninami, ktoré je potrebné odstraňovať, aby mal polder dostatočný retenčný

priestor, a neznižoval sa tak jeho funkčný
význam.

<< Suchý polder

Dažďová záhrada / Bioretencia - môžu
nimi byť prirodzené alebo umelo vytvorené
plytké depresie, do ktorých steká nadbytočná voda z okolitého terénu, striech, parkovísk
a iných spevnených plôch. Je tu vysadené
špeciálne vybrané prirodzené rastlinstvo,
ktoré slúži na filtrovanie a transpiráciu vody.
Dažďová záhrada umožňuje spomalenie odtoku vody z prostredia, čím dochádza k väčšej možnosti jej vsiaknutia do pôdy.

< Dažďové záhrady a ich
funkcie

Funkciou takýchto záhrad je hlavne:
•
Znižovať objem odtoku
•
Filtrovať cudzorodé látky pomocou
pôdnych častíc a pomocou rastlín
a chrániť tak vodné toky a plochy
pred vplyvom kontaminantov
•
Znovu dopĺňať podzemné vody
•
Chrániť pred vysúšaním prostredia
•
Zlepšovať mikroklímu
•
Dotvárať prostredie a zvyšovať jeho
estetický dojem
•
Vytvárať vhodné prostredie pre vtáky, motýle a iný užitočný hmyz
Dažďová voda zo striech a spevnených povrchov - Európska únia pristúpila
po negatívnych skúsenostiach s veľkými povodňami v deväťdesiatych rokoch k zásadnej
zmene pohľadu na dažďové vody v Európe
a vydala k tomu rad smerníc, ktorými zmenila
dovtedajší pohľad na dažďové vody – nariaďuje po novom naprávať negatívne následky
spôsobované zapečaťovaním územia Európy. Ako zapečaťovanie sa označuje betónovanie, asfaltovanie, zastrešovanie a iné
nepriepustné pokrývanie územia. Neželaným
dôsledkom zapečaťovania územia je nevsakovanie dažďových vôd v mieste ich dopadu
a rýchly odvod dažďovej vody do vodných
tokov. Nekontrolovaný odtok vôd z vyššie
ležiacich území na nižšie ležiace územia
spôsobuje celý rad škôd – odnos splavenín,
eróziu, preťaženie kanalizácií, výlev splaškov
do ulíc, zaplavenie rozsiahlych území, straty
na životoch, odnos ornice, hnitie v nádržiach
vodných elektrární...
Zapečaťovanie územia je dnes vážny
problém, čo naznačuje číselný údaj z Nemecka, kde je až 13 % územia krajiny dnes pokryté
nepriepustným povrchom. Samozrejme takto
pretvorené územie, veľké ako Slovensko, už
musí mať istý dopad na krajinu. Ale aj Slovensko má dnes vyše 5 % územia pokryté nepriepustnými plochami – k čomu sa pridávajú
ďalšie v krajine nevhodne zmenenené či pre-

< Manažment odtoku
dažďovej vody

< Čo je zapečaťovanie?

< Prečo je
zapečaťovanie
problém?

< Aké percento územia
je zapečatené?
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tvorené územia (lesné cesty, holoruby, orba
pôdy so sklonom nad 12 stupňov), čo spôsobuje nečakané prenikanie dažďovej vody do
obcí. Ak len jeden vlastník nehnuteľnosti – rodinného domu v obci vypúšťa svoje dažďové
vody zo strechy na obecnú komunikáciu, veľa
sa nestane, ale ak tak už robia všetci a robí
sa tak vo všetkých obciach v štáte, tak už je
to vážny problém a veľký objem nezvládnuteľnej vody. Bežne si občania neuvedomujú,
že pri 2-ročnom 15 minútovom daždi (čo je
dážď, ktorý príde raz za 2 roky), naprší za 15
minút na klasický rodinný dom s pôdorysom
10 x 10 m pre mnohých prekvapujúcich 1,5 m3
vody! EÚ svojimi už dávnejšími smernicami
členským štátom odporúča likvidovať takúto
dažďovú vodu v mieste dopadu, prednostne
vsakovaním. O spôsobe narábania s dažďovými vodami na Slovensku hovorí rad platných zákonov. Sú to:
•
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách
•
Zákon č. 269/2010 Z.z. na dosiahnutie dobrého stavu vôd
•
Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a kanalizáciách
•
Zákon č. 397/2003 Z.z. o meraní
vypúšťaných vôd z povrchového
odtoku

•

zácie. Táto služba je podnikom VaK
dnes spoplatňovaná.
Zachytené dažďové vody zaústiť
bez povolenia správcu toku do
vodného toku je nelegálny čin. Všeobecne je tento spôsob likvidácie
dažďových vôd prejavom aj občianskej ľahostajnosti – nízkej solidarity
voči nižšie ležiacim územiam a k tu
bývajúcim obyvateľom.

„Slovensko má dnes vyše 5 % územia pokrytého
nepriepustnými plochami. Pri zrážkach to spôsobuje
nežiadúce odtekanie dažďovej vody do kanalizačnej siete.
Túto vodu je možné optimálne likvidovať vsakovaním
priamo na mieste dopadu zrážok.“
Zadržiavaniu zrážkovej
vody na mieste dopadu
napomáhajú výraznou
mierou napr. infiltračné
povrchy peších
komunikácií
a parkovísk.

Z uvedených zákonov a spomenutých
smerníc EÚ vyplývajú pre majiteľov nehnuteľností a RD nasledujúce povinnosti:
•

•

•
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Majiteľ nehnuteľnosti sa pri daždi
stáva dočasným majiteľom dažďových vôd, ktoré dopadajú na jeho
nehnuteľnosť. Musí sa o ne postarať
tak, aby nemenil pôvodný stav odtoku vody zo svojej nehnuteľnosti –
optimálne je, aby daždová voda na
jeho pozemku naďalej vsakovala.
Majiteľ nehnuteľnosti v žiadnom
prípade nesmie bez predchádzajúcej dohody s majiteľom susedného
pozemku svoje nevsiaknuté vody
(zo svojich nových spevnených povrchov) nechať stekať na susedný
pozemok (a tak sa ich zbavovať), a to
aj keď pozemok patrí obci, či štátu.
Minimálne 95 % časť dopadnutých
vôd musí nechať technickými prostriedkami vsiaknuť do podložia na
vlastnom pozemku – čo je podiel zostávajúci na pozemku v prípade originálneho stavu územia. Variantnou
možnosťou je po dohode s miestnym
podnikom vodární a kanalizácií zaústiť svoje dažďové vody do verejnej
(spoločnej alebo dažďovej) kanali-

Suchý polder je
možné vytvoriť i v malej
mierke v urbanizovanom
prostredí.

Odvodnenie
komunikácie
prostredníctvom
vsakovacích pásov.
Na takéto konštrukčné
riešenie je potrebné
myslieť už v štádiu
projektovej prípravy.
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KOMUNITNÉ ZÁHRADY
Komunitná záhrada je pojem prebratý
z anglického „community garden“, ktorý
sa postupne prediera aj do slovenského
slovníka. Je to akákoľvek časť pozemku
okolo nás premenená na záhradu, o ktorú sa
spoločne stará skupina ľudí s cieľom skrášliť
svoje okolie, aktívne si vyplniť svoj voľný
čas a svojpomocne si dopestovať vlastné
produkty. Cieľom komunitných záhrad je poskytnúť ľuďom možnosť dopestovať si ovocie,
zeleninu, bylinky, resp. skrášliť okolie kvetinovou výsadbou, či iným spôsobom zlepšiť
vopred určené prostredie, kde chcú založiť
komunitnú záhradu. Okrem toho, že nám
takéto záhrady poskytujú prístup k spoločne
dopestovaným darom prírody (čerstvé plody
a rastliny), poskytujú nám zároveň činnosti,
pri ktorých vykonávame uspokojujúcu prácu, zlepšujeme si susedské vzťahy, silnejšie
vnímame zmysel a potrebu spoločenstva
a upevňujeme si vzťah k životnému prostrediu. Organizácia a vlastnícke vzťahy by mali
byť vyriešené tak, aby bol prístup zabezpečený pre všetky vrstvy obyvateľstva, ktoré majú
o to záujem.
Mestské komunitné záhrady môžu byť
veľmi rozmanité a výsledný vzhľad a poslanie
záhrady záleží od spoločného rozhodnutia
členov spoločenstva, ktoré sa o záhradu
stará. Niektorí sa rozhodnú výlučne pre
výsadbu kvetov, iní pre spoločné dopestovanie si ovocia a zeleniny, ktoré je na konci
sezóny obohacované spoločným varením,
resp. ďalší pre dopestovanie si plodov na
vlastných políčkach pre osobnú potrebu
alebo môžeme vidieť záhrady s upravenými
zdvihnutými hriadkami pre telesne postihnutých spoluobčanov. Komunitné záhrady
podporujú bezpečnosť v oblasti zabezpečenia potravín pre mestské spoločenstvá,
umožňujú obyvateľom pestovať si ich vlastnú
potravu alebo poskytnúť druhým, čo oni sami
vypestovali. Komunitné záhrady zároveň
bojujú proti dvom formám odcudzenia sa,
ktoré sužujú dnešný moderný mestský život
a to tým spôsobom, že privádzajú mestských
ľudí bližšie k spojeniu so zdrojom ich potravy
a zároveň búrajú akýsi pomyselný múr, ktorý
nás oddeľuje, tým, že vytvárajú priestor, kde
sa ľudia môžu stretávať a spoločne nažívať.
Ako bolo zistené, spoločnosť s aktívnym
komunitným životom zároveň zaznamenáva
nižšiu úroveň kriminality a vandalizmu. Na
rozdiel od verejných parkov, to či bude pre
verejnosť komunitná záhrada otvorená alebo
nie, záleží od vlastníckych vzťahov na danom
území a od podmienok určených v prípadnej

nájomnej zmluve a od rozhodnutia členov komunitnej záhrady. Pravidlá ohľadom prístupu
pre verejnosť sa líšia od záhrady k záhrade.
Neexistuje žiadny vzorový model komunitnej
záhrady, i keď zásadou je, že v mestských
priestoroch vytvárajú zelené oázy, príležitosť
pre stretávanie sa ľudí, skrášľovanie okolia,
vzdelávanie a rekreáciu. Kľúčovým faktorom u komunitných záhrad je, že sú riadené
a spravované aktívnymi členmi, ktorí sa o záhradu starajú a nie profesionálnou službou
ako u verejných parkov. Druhým kľúčovým
faktorom je produkcia: na rozdiel od parkov, kde sú rastliny predovšetkým okrasné,
komunitné záhrady často tým, že vytvárajú
priestor pre pestovanie zeleniny a iných plodín, podnecujú členov spoločenstva k daným
aktivitám. Aby sa im to umožnilo, môžu byť
komunitné záhrady rozdelené na niekoľko samostatných políčok, ktoré môžu byť
spravované samostatne jednotlivými členmi
alebo priestor vyhradený pre pestovanie
plodín môže byť spravovaný spoločne, všetko
v závislosti od veľkosti a kvality záhrady a zainteresovaných členov spoločenstva.

<< Komunitná záhrada

<< Pozitíva komunitných
záhrad

„Spoločnosť, ktorá žije aktívnym komunitným životom,
napríklad aj formou komunitných záhrad, vykazuje nižšiu
úroveň kriminality a vandalizmu.“
Hotel pre mravce
a iný hmyz. Výborná
didaktická pomôcka
najmä pre deti,
využiteľná nielen
v priestoroch
komunitných záhrad.

Vyvýšený záhon pre
pestovanie zeleniny
a kvetov. Uľahčuje
údržbu a nie je náročný
na založenie. Zároveň sa
dobre aplikuje na menej
kvalitných pôdach.

37

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry

Dobrý príklad toho, ako
možno strechu garáže
premeniť na extenzívnu
strešnú záhradu.
Výsadby sú nenáročné
na údržbu, pozitívne
vplývajú na energetickú
efektivitu stavby,
zároveň sú estetické na
pohľad.

Vertikálna zeleň nahrádza
najmä v urbanizovanom
prostredí v stiesnených
priestoroch prirodzenú
vegetáciu v teréne.

Na založenie vertikálnych
zelených stien existuje
množstvo overených
konštrukčných systémov.
V každom prípade je
nutné myslieť na zálievku,
hydroizoláciu a vhodný
rastlinný sortiment.
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Okrem rekonštrukcie
existujúcich, vznikajú
i nové mestské parky.
Vyznačujú sa moderným
výrazom a využívaním
nových poznatkov
v procese tvorby prvkov
zelenej infraštruktúry.

Súčasťou lokálnych
parkov bývajú
i komunitné záhrady.
Spravidla sú od hlavnej
časti parku oddelené
napr. oplotením a režim
návštev je upravený.

Novým trendom sú
výsadby prírode blízkych
spoločenstiev s tzv.
splaňujúcim efektom,
kedy sa rastliny v záhone
spontánne rozširujú vo
vymedzenom priestore.
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Odporúčané druhy rastlín
pre výsadbu
Pri výbere rastlín pre tvorbu zelenej infraštruktúry je potrebné dobre poznať
konkrétne podmienky lokality, ekologické nároky jednotlivých druhov, ich
vlastnosti a očakávané pôsobenie

V KAPITOLE NÁJDETE:
Kritériá výberu rastlín - Sortiment stromovej vegetácie - Výber krovitých druhov - Kvetinové výsadby

Iné rastliny budeme vyberať pre výsadbu
vo voľnej krajine, iné pre prostredie dediny,
iné pre výsadu v meste. Okrem toho je potrebné brať do úvahy klimatické a pôdne podmienky, nadmorskú výšku lokality, priemernú
ročnú teplotu, priemerné zrážky.
Výber rastlín pre výsadbu vo voľnej krajine a na dedinách by mal v zásade vychádzať
z druhového zloženia prirodzene vyskytujúcej
sa vegetácie v danej lokalite. Okrem základných druhov drevín je možné použiť kultivary
domácich druhov. Vyvarujme sa však použitiu
tvarových a farebných kultivarov (napr. stromy s guľovitými korunami, výrazne sfarbené
dreviny a pod.), ktoré by v prostredí dediny či
v krajine pôsobili rušivo.
Prostredie miest má značne zmenené
klimatické a pôdne podmienky. Oproti voľnej
krajine sú v mestách vyššie teploty, suchšie
a málo priepustné pôdy, znečistené posypovými soľami a ropnými látkami. Vzduch je
zamorený prachovými časticami a exhalátmi.
Pre výsadbu je potrebné zvoliť druhy a kultivary rastlín, ktoré budú aspoň čiastočne tieto
zmenené podmienky tolerovať. V mestách je
možné využiť rôzne druhy a kultivary drevín,
nielen s ohľadom na ich odolnosť, schopnosť
rastu a vývoja v stresových podmienkach, ale
aj s ohľadom na priestorové možnosti, estetické a architektonické pôsobenie rastlín. Na
rozdiel od dedinského prostredia je možné
v mestách využiť aj cudzokrajné dreviny,
ktoré v niektorých prípadoch lepšie znášajú
extrémne podmienky prostredia miest.
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STROMY
Výsadbe stromov vo verejných vidieckych priestoroch je potrebné venovať špeciálnu pozornosť nakoľko na stanovišti zotrvávajú niekoľko desiatok rokov a tvoria
kostru sídelnej zelene. Či už sa jedná o líniové
výsadby vo forme stromoradí a alejí, alebo
o skupinové a bodové (solitérne) výsadby,
najväčšiu pozornosť pri projekcii, revitalizácii pôvodných výsadieb, resp. obnove plôch
zelene vidieckych sídiel je nutné venovať
výberu sortimentu drevín. Nepodliehajme
módnym vplyvom, tlaku verejnej mienky, či
iným priamym a nepriamym podnetom. Pri
tak závažných rozhodnutiach, ktoré utvárajú
a ovplyvňujú vzhľad obce, jej identitu na dlhé
roky, je naozaj vhodné dbať na odborné hľadisko. Ak sa obzrieme späť do minulosti, ako
obec vyzerala kedysi, čo za stromy sadili naši
dedovia, určite by sme dnes pri pohľade na
súčasnú situáciu konštatovali, že vplyv mestského prostredia na pretváranie rázu vidieka
nebol taký výrazný. Obec svoju prirodzenú
spätosť s prírodným prostredím vyjadrovala
i vizuálnym stvárnením jednotlivých prvkov
prostredia – architektúrou, kompozíciou
premietnutou v urbanizme, malebnosťou
verejných priestranstiev, výsadbami stromov
a kvetov.
Pri výbere vhodných druhov berieme do
úvahy najmä tieto kritéria:
•
funkčné, ktoré zohľadňujú charakter
prostredia, priestorové možnosti, očakávané funkčné a estetické pôsobenie

<< Výber sortimentu pre
vidiek a voľnú krajinu

<< Výber sortimentu pre
mestské výsadby
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•

•

ekologické, pri ktorých ide predovšetkým o správny výber druhov drevín pre
dané pôdne a klimatické podmienky
lokality, odolnosť
proti zasoleniu,
schopnosť rásť v spevnených plochách,
mrazuvzdornosť, alergické pôsobenie
a pod.
pestovateľské , ktoré zohľadňujú nároky
jednotlivých druhov na prostredie, pestovateľské zásahy a údržbu – rez, zálievka, výživa, ochrana proti škodcom a pod.

Dnes je možné nadviazať na častokrát
potieranú identitu obce práve správnymi rozhodnutiami pri tvorbe verejných
priestranstiev, revitalizácii zelených plôch
formou výsadieb stromov. Stromov pôvodných, dlhovekých, odolných voči chorobám
a škodcom. Stromov, ktoré môžeme nájsť
rásť v lesíku pri potoku, počas vychádzky za
humnom.
Okrem ideovej roviny výberu drevín je
nutné k výsadbám pristupovať i prakticky.
Nakupovať dreviny od osvedčených pestovateľov a dodávateľov, v požadovaných
rastových parametroch (obvod kmeňa min.
14 – 16 cm), v dostatočnej kvalite, so zapestovaným koreňovým balom a odborne tvarovanou korunou. Pri výsadbách odporúčame
dbať i na kvalitu kotvenia dreviny v zmysle
normy, ochránime ju tak pred vandalizmom
a nepriazňou počasia. Starostlivosť o stromy
v obci naozaj nekončí ich nákupom a výsadbou, je kontinuálna a systematická. Ak budeme rešpektovať všetky uvedené aspekty,
zeleň a obec nám porastú do krásy.

•

•

Ihličnany - Juniperus horizontalis
v kultivaroch, Juniperus x media
v kultivaroch, J. communis Repanda, J.c. Green carpet, Microbiota
decussata, v stredných a vyšších
polohách Pinus mugo v kultivaroch
a pod.
Listnaté kry - Cotoneaster dammerii
v kultivaroch, C. salicifolius v kultivaroch, Lonicera pileata, L. nitida
v kultivaroch, Symphoricarpos chenaultii Hancock, ale aj vres a vresovce (Calluna, Erica), či sortiment
pôdopokryvných ruží, ktorý je veľmi
bohatý.

Výplňové kry slúžia na vytvorenie zelenej masy, bariéry a výplne v nižších etážach
výsadieb. Väčšinou sa na tento účel používajú rýchlorastúce kry, ktoré rýchle splnia
očakávanú úlohu a nie sú náročné z pohľadu
obstarávacej ceny. Väčšinou potrebujú zmladzovanie (rez) v pravidelných intervaloch
(raz za 3-5 rokov). Ako príklady môžme uviesť
druhy rodu Cornus, Deutzia, Philadelphus,
Viburnum, Spiraea x vanhouttei, Spiraea
cinerea, Symphoricarpos albus, Berberis
thunbergii, rod Weigelia a pod.

Pôdopokryvné kry - ich úlohou je vytvoriť nižší ale kompaktný porast, ktorý dokáže
spevniť svahy alebo vytvoriť jednoliatu hmotu
zelene. Medzi najpoužívanejšie pôdopokryvné dreviny patria:

<< Obnova identity
vidieka

<< Zásady praktickej
realizácie výsadieb

„Dnes je možné nadviazať na častokrát
potieranú identitu obce práve správnymi
rozhodnutiami pri revitalizácii zelených plôch
formou výsadieb stromov.“

KRY A PORASTY KROV
Výsadba krov predstavuje krátkodobé
až strednodobé prvky zelene. Vhodným spôsobom môžu doplniť strednú a nízku vrstvu
zelene. Vyššie kry možno použiť ako solitérne
rastliny (napr. rody Corylus, Laburnum, Amelanchier, Magnolia, Hamamel, Syringa, druh
Acer palmatum a pod.) Stredné kry sa uplatňujú v skupinách (napr. rôzne druhy rodu
Spiraea, Potentilla, Deutzia a pod.) a nízke
kry v podobe nízkych kompaktných porastov,
často ako náhrady trávnikov (napr. Cotoneaster, Lonicera, Euonymus, Vinca, Hedera,
poliehavé druhy rodu Juniperus a pod.)

< Druhy kvetinových
výsadieb

ODPORÚČANÝ SORTIMENT STROMOV:
•
•
•
•
•
•
•

javory: Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A. campestre
hraby: Carpinus betulus
jasene: Fraxinus excelsior, F. ornus,
jablone: Malus floribunda, M. domestica, M. hybrida
duby: Quercus robur, Q. petrea, Q. pubescens,
buky: Fagus sylvatica,
jarabiny: Sorbus aria, S. aucuparia, S. domestica,

•
•
•
•
•
•
•
•

lipy: Tilia cordata, T. macrophylla, T. x euchlora, T. tomentosa
hlohy: Crataegus laevigata, C. x lavallei, C. monogyna
hrušky: Pyrus pyraster, P. calleryana, P. domestica
jelše: Alnus glutinosa, Alnus incana,
pagaštany: Aesculus hippocastanum, A. x carnea,
gaštany: Castanea sativa,
slivky: Prunus padus, P. cerasifera, P. avium
orechy: Juglans regia, J. nigra

41

Odporúčané druhy rastlín pre výsadbu

V žiadnej tradičnej
vidieckej záhrade by
nemal chýbať orech.

Dobrý výber sortimentu
drevín do vidieckeho
prostredia - hrušky
v kombinácii s tavoľníkmi,
resp. lipy k drobným
sakrálnym stavbám.

Obnova zelene
kostolíka, tradičný
sortiment tvoria najmä
lipy a javory.
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V minulosti sme vo
viniciach našli mnoho
ovocných stromov oskoruše, mišpule...dnes
sa tešíme, ak nájdeme
marhuľu či slivku.

Absolútne nevhodné, nelogické
riešenie verejného priestranstva
v obci. Pokus o poľudštenie
prostredníctvom kvetinovej
zostavy vyznieva márne.

Výsadba v pravidelnom
spone, vidiek verzus
mesto. Trávnik verzus
betón. Ovocné dreviny
verzus stĺpovitá forma
hrabu.
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Solitérne kry sú výnimočné alebo
zaujímavé určitým rastovým aspektom (habitus – tvar, kvitnutie, farebnosť, vzrastlosť,
sezónna premenlivosť...) a mali by výsadbe
dodať gradáciu a upriamovať pozornosť vnímateľa žiadaným smerom. Týmito rastlinami
v kompozícii neplytváme, čím zvýrazníme ich
dominanciu a spravidla ich vysádzame samostatne, s dôrazom na správny výber miesta.
Jedná sa napríklad o druhy Cornus florida,
Corylus avellana ´Contorta´, rod Hamamelis,
druh Ilex aquifolium s kultivarmi, Laburnum
anagyroides ´Vossii´, Magnolia stellata, Viburnum bodnantense ´Dawn´ a pod.

Vždyzelené kry majú uplatnenie vo
verejnej zeleni na miestach, ktoré by mali
byť reprezentatívne celoročne, no väčšina
vždyzelených rastlín je introdukovaná z iných
klimatických podmienok a tak sa používajú
najmä v južnejších oblastiach Slovenska.
Veľa z nich je zároveň schopná znášať pravidelné zastrihávanie pre použitie v živých
plotoch alebo ako tvarované solitérne kry.
Ako príklad môžeme uviesť druhy – Berberis
julianae, Euonymus japonicus, Prunus laurocerasus v kultivaroch, Pyracantha coccinea,
rod Rhododendron a pod.

<< Rozdelenie krov pre
výsadby prvkov zelenej
infraštruktúry

Kry na živé ploty - ich úloha je jednoznačná, vytvoriť rezom udržiavanú krovitú
bariéru rôznej výšky. Vyberáme z takých rastlín, ktoré znášajú pravidelný rez viackrát za
sezónu. V južných polohách sú na tento účel
najčastejšie používané rastliny Ligustrum
vulgare alebo Ligustrum ovalifolium, Buxus
sempervirens, vždyzelený Prunus laurocerasus v kultivaroch a podobne. Vo vyšších
a horských polohách sa nemusíme báť použiť
hrab, buk alebo javor poľný, čiže naše domáce druhy.

Kry vhodné na využitie v krajine sú
domáce, odolné druhy, ktoré môžeme bežne
v krajine nájsť bez toho, aby boli výsadby
umelo zakladané človekom. Tieto druhy sú
pomerne vzrastlé, častokrát dorastajú do veľkosti menších stromov, preto ich uplatňujeme
najmä v krajinných úpravách väčšej mierky,
napr. v líniových výsadbách sprievodnej zelene vodného toku, biokoridoroch, voľne komponovaných krajinno-parkových úpravách
a pod. Najčastejšie využívame druhy rodov
Prunus (Prunus cerasifera, Prunus padus,
Prunus avium a i.), Crataegus (Crataegus
monogyna), Viburnum (Viburnum opulus,
Viburnum lantana), Acer (Acer campestre
v krovitej forme), Staphylea pinnata, Rosa
canina, Lonicera tatarica a pod.

< Kry pre využitie
v krajine

Kry okrasné listom sú síce zaujímavým
spestrením sadových úprav, no rovnako
môžu pôsobiť aj krikľavo alebo rušivo a preto ich vo vidieckych výsadbách používame
veľmi uvážlivo. Farebné mutácie môžu byť
nasledovné – plnofarebné listy (červené, žlté
listy), panašované listy (zvyčajne dvojfarebné,
pričom jedna z farieb je zelená) alebo škvrnité
listy či listy farebné iba v určitom vegetačnom
období. Zaujímavé farebnolisté druhy sú Berberis thunbergii ´Atropurpurea´, ´Red Rocket´,
´Golden Rocket´, Physocarpus opulifolius
´Diabolo´, Cornus alba ´Variegata´, Ligustrum
ovalifolium ´Argenteomarginata´ a pod.
Kry okrasné kvetom využívame na
zameranie pozornosti na rastlinu v čase jej
kvitnutia, častokrát časovo obmedzeného. Napriek tomu práve v danom období
rastlina obzvláštni kompozíciu a tým splní
svoj estetický účel. Začíname už skoro na
jar zlatovkami (Forsythia) či hamamelmi
(Hamamelis) cez širokú skupinu orgovánov
(Syringa), pokračujeme neskorojarnými tavoľníkmi, hortenziami, magnóliami, vajgéliami
až po bradavec (Caryopteris x clandonensis),
ktorý kvitne v auguste až októbri. Správnym
výberom pekne kvitnúcich krov vieme dodať
kompozícii na zaujímavosti a podporiť sezónnu premenlivosť výsadieb.
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Sortiment ruží tvorí
tradičný ráz vidieckých
výsadieb. Napriek
zvýšeným nárokom na
údržbu a starostlivosť sú
nenahraditeľné.

Kombinácia viacerých
druhov hortenzií pôsobí
pri vhodne zvolenom
mieste výsadby veľmi
domácky.

<< Okrasné pôsobenie
krov
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KVETINOVÉ VÝSADBY
Neodmysliteľnú súčasť zelene miest a obcí
tvoria kvetinové výsadby. Podľa sortimentu
delíme kvetinové záhony na letničkové a trvalkové, prípadne kombinované. Významnou
vlastnosťou kvetinových záhonov je ich vysoká
sezónna premenlivosť a atraktívnosť. Nevýhodou je finančná náročnosť z pohľadu nielen
samotného založenia, ale aj pravidelnej údržby.
V prostredí dediny sa uplatňujú najmä
tvarovo nenáročné formy kvetinových záhonov, na ktorých vysádzame bežné a nenáročné druhy letničiek a trvaliek. Pri návrhu
sortimentu vychádzame z druhov rastlín
pestovaných obyvateľmi v predzáhradkách
domov, napr. Tagetes, Zinnia, Callistephus,
Salvia, Antirrhinum, Tropaeolum, Ipomoea,
Cosmos, Calendula a pod., z trvaliek sú
vhodné druhy Delphinium, Lupinus, Alcea,
Leucanthemum, Dianthus, Hosta, Doronicum, Aquilegia, Gaillardia, Paeonia, Dicentra, Hemerocallis, Aster, Phlox a ďalšie.
V prostredí miest môže byť vlastné stvárnenie
kvetinového záhonu, ako aj sortiment náročnejší, pričom vychádzame z konkrétneho
prostredia, aby kvetinová výsadba korešpondovala s celkovým architektonicko-krajinárskym riešením. Na pamäti musíme mať
udržateľnosť výsadby, nakoľko okrem finančných nárokov si kvetinové výsadby vyžadujú
odborný prístup a dobrú znalosť rastlín nielen
pri výsadbe, ale aj pri celoročnej údržbe.
KVETINOVÉ VÝSADBY NA VIDIEKU
V porovnaní s mestským prostredím môžeme kvetinové výsadby nájsť na verejných
plochách, pred významnými budovami, ale taktiež ako súčasť súkromnej zelene v podobe výsadieb na predzáhradkách. Kvetinové výsadby
delíme podľa zvoleného sortimentu na dve
veľké skupiny – trvalkové výsadby a letničkové
výsadby. Obe majú svoje využitie v závislosti
od cieľov, ktoré sledujú obstarávateľ (obec),
projektant a dodávateľ. V zásade tiež platí, že
starostlivosť a údržba letničkových záhonov je
z dlhodobého hľadiska finančne náročnejšia.
V závislosti od stupňa údržby môžeme hovoriť
o záhonových výsadbách intenzívnych (vyššie nároky na údržbu) a extenzívnych (nižšie
nároky na údržbu). Ak delíme záhony podľa
kompozície, rozoznávame formálne, pravidelné výsadby, rozvoľnené výsadby, sprievodné
líniové výsadby komunikácii, alebo zmesi trvaliek a letničiek. Vhodnosť výsadieb je taktiež
podmienená stanovištnými a ekologickými
podmienkami prostredia - svetlo a tieň, vlhkosť
a zloženie pôdy, nároky na zálievku ovplyvňujú
výber typu výsadby v zvolenej lokalite.

„Je potrebné myslieť na to, aby kvetinová výsadba
korešpondovala s architektonickým a krajinárskym
riešením prostredia.“
Výsadba zmiešaných
letničkových výsadieb
z výsevu na okraji
polí môže poskytovať
výbornú pašu pre
opelivý a medonosný
hmyz.

Prírodný materiál
- prútie, tvorí okraj
vyvýšeného záhona.
Výsadba v kombinácii
kvitnúcich krov
a trvaliek sa vyznačuje
vysokou sezónnou
premenlivosťou
(Chartres, Francúzsko).

Revitalizácia námestia
dopadla veľmi dobre.
Nechýbajú plochy pre
odpočinok s infiltračným
povrchom, stromoradia
a zmiešané kvetinové
záhony (Tirschenreuth,
Nemecko).

Šalvie sú veľmi vďačnými,
nenáročnými kvetmi.
V bohatom sortimente
nájdeme letničkové
i trvalkové formy.
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A. Formy trvalkových výsadieb
Tradičný dizajn - predstavuje dokonale
premyslenú kompozíciu skupín trvaliek, ktoré
autori kombinujú najmä v závislosti od ich estetických vlastností. Úpravy sú časovo stabilné a ich stabilita je tradičným záhradníckym
prístupom aj udržiavaná.
Neformálna výsadba - predstavuje
voľnú hranicu medzi tradičným dizajnom
a štylizovaným spoločenstvom. S dôrazom na
uplatnenie prísne záhradníckeho prístupu sa
autori snažia o návrh rozvoľnených (prírodných) výsadieb. Výber rastlín sa sústreďuje
na kultúrne druhy, skupinová výsadba sa
rozvoľňuje náhodným vysádzaním kostrových
a dominantných trvaliek.
Štylizované spoločenstvo - predstavuje
kompozíciu rastlín, ktorá sa snaží umelecky
umocniť pôvodné prírodné úpravy. Autori
často nazývajú svoje úpravy vznešenými
názvami: Indiánske leto, Ružová záhrada,
Strieborné leto. Pri komponovaní uvedených
spoločenstiev sa využívajú ako pôvodné,
tak aj nepôvodné druhy trvaliek. Založenie
a nasledovná údržba je realizovaná tradičnými záhradníckymi prístupmi a zároveň je tu
cítiť silný ekologický vplyv.
B. Formy letničkových výsadieb
Tradičná výsadba – ide o letničkové
záhony, tak, ako ich poznáme. Po odkvitnutí
cibuľovín alebo tzv. dvojročných rastlín, sa
začiatkom mája po úprave záhona z predpestovaných priesad vysadí každoročne nový
letničkový záhon. Výhodou je to, že z pohľadu
plochy v obci (napr. reprezentatívna plocha
pred obecným úradom), vieme dosiahnuť
vysokú sezónnu premenlivosť rotáciou viacerých zosadieb (cibuľoviny, dvojročky, letničky, jesenné výsadby) a zároveň medziročne
varírovať vo výbere rastlín, a teda v zmene
farebnosti kvitnutia, farby a tvare olistenia,
resp. veľkosti a výške záhona. Nevýhodou
je finančná náročnosť z pohľadu zakladania
a údržby výsadieb.

Letničky z priamych výsevov – takéto
výsadby sa aplikujú na menej významných
miestach v obci, zvlášť vynikajú vo forme
rabatových sprievodných záhonov najmä
pri peších ťahoch, resp. v kontaktnej zóne
medzi zastavaným územím obce a krajinou
(rekreačné zóny, cyklotrasy, náučné chodníky a pod.). Výsadby sa zakladajú priamym
výsevom zmesi letničiek do pripravenej pôdy,
najvyššie nároky na údržbu zaznamenávame
v počiatočnom štádiu formovania sa záhona
po vyklíčení rastlín, kedy je tieto potrebné
pravidelne pretrhávať a odburiňovať. Výhodou je vysoká sezónna premenlivosť, prírodný
charakter výsadieb a taktiež nízke nároky na
údržbu počas väčšiny vegetačného obdobia.

<< Formy kvetinových
výsadieb

Kobercové letničkové
záhonové výsadby
sú náročné na
údržbu a každoročné
zakladanie. Výhodou
je ich farebnosť
a intenzívny estetický
efekt, najmä v mestách
a v kúpeľných parkoch.

Mobilný kvetinový efekt.
Invencii a vtipu sa
medze nekladú.
Pozor však na gýč!

ODPORÚČANÝ SORTIMENT PRE KVETINOVÉ VÝSADBY:
Tieňomilné trvalky: Alchemilla - alchemilka, Anemone - veternica, Aquilegia – orlíček, Astilbe, Bergenia, Brunnera macrophylla,
Dicentra, Helleborus - čemerica, Heuchera, Hosta - funkia, Pachysandra, Rodgersia
Svetlomilné trvalky: Achillea - rebríček, Agastache, Aster - astra, Coreopsis - kráska, Echinacea, Euphorbia - mliečnik, Geranium - pakost, Hemerocallis - ľaliovka, Heuchera, Iris - kosatec, Kniphofia - fakľovka, Lavandula – levanduľa, Liatris - liatra, Linum
- ľan, Lychnis, Lythrum, Nepeta – kocúrnik, Perovskia, Phlox - flox, Rudbeckia - rudbekia, Salvia - šalvia, Sedum - rozchodník,
Veronica – veronika, Calamintha, Gaura
Letničky: Escholtzia - slncovka, Cosmos - krasuľka, Rudbeckia - rudbekia, Gypsophyla - gypsofilka, Calendula - nechtík, Scabios, Linum - ľan, Tagetes - aksamietnica, Salvia - šalvia, Ageratum - agerát, Lobelia – lobelka, Gazánia a pod.
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Biotechnika zakladania výsadieb
zelenej infraštruktúry
Technológia zakladania prvkov zelenej infraštruktúry je úzko spätá s nárokmi
jednotlivých druhov rastlín na pôdne a klimatické podmienky a starostlivosť
po výsadbe. Mala by preto byť neoddeliteľnou súčasťou technickej správy
projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebného objektu.
V KAPITOLE NÁJDETE:
Príprava plochy - Výsadby stromov a krov - Zakladanie kvetinových výsadieb - Zakladanie trávnikov

DREVINY
Výsadba začína výberom kvalitného
rastlinného materiálu. Dreviny je možné
vysádzať buď ako voľnokorenné alebo so
zemným balom. V prípade, že ide o stromy
s obvodom kmeňa nad 14 cm, mali by byť
pestované a dodávané so zemným balom.
Pri posudzovaní kvality rastlinného materiálu si všímame kvalitu koreňového systému
alebo balu, ktorý by mal byť prekorenený
s dostatočným množstvom jemných koreňov.
Kmeň stromu má byť rovný, bez poranení
a so zahojenými ranami po odstraňovaní
obrastu. Koruna by mala byť pravidelne vetvená, bez mechanických poškodení, tvarovo
zodpovedajúca danému kultivaru. Veľkosť
stromov pre výsadbu sa u vzrastlých stromov
udáva ako obvod kmeňa meraný vo výške
100 cm nad zemou (napr. 12-14cm, 16-18cm,
20-25cm a pod.). Ihličnaté stromy sa triedia
podľa výšky rovnako ako pyramidálne tvary
listnatých stromov.
Výpestky listnatých opadavých krov
by mali byť 2-3 krát presadené. Triedia sa
podľa počtu a výšky výhonov. Ihličnaté kry
sa dodávajú so zemným balom alebo v kontajneroch. Ich veľkosť sa udáva podľa výšky,
alebo dĺžky výhonov u krovitých foriem ihličnatých drevín.
Najvhodnejšie obdobie pre výsadbu je
obdobie vegetačného kľudu, na jeseň alebo
v predjarnom období. Vhodnejšia je jeseň,
nakoľko je spravidla viac vlahy a pôda je ešte
teplá, čo umožňuje lepšie zakorenenie.
Pred výsadbou je potrebné u listnatých
stromov vykonať rez, ktorého účelom je
vyrovnať nepomer medzi koreňovou sústa-

vou a nadzemnou časťou. Skrátia sa bočné
konáre a odstránia sa konáre zahusťujúce
korunu. Pri výsadbe na jar je potrebné previesť radikálnejší rez, pri výsadbe na jeseň je
rez miernejší.
Jama pre výsadbu dreviny by mala byť
dostatočne veľká. Spravidla by mala byť
1,5 krát väčšia ako koreňový bal. Pri výsadbe
voľnokorenných rastlín platí zásada, že jama
by mala byť tak veľká, aby korene boli voľne
rozložené a nedotýkali sa obvodu výsadbovej
jamy. Drevina sa do jamy umiestni tak, aby
bola vysadená v rovnakej hĺbke, ako bola
pestovaná v škôlke. Pokiaľ sa v mieste výsadby nachádza kvalitná zemina, nie je potrebná
výmena pôdy na zasypanie. V prípade nekvalitných pôd nahradíme a doplníme pôvodnú
zeminu o záhradnícky substrát. Počas výsadby stromov zatlčieme do rastného terénu koly
tesne popri zemnom bale. Úlohou kotvenia je
pevná stabilizácia vysadeného stromu, aby
nedochádzalo k pohybu koreňového balu
a poškodzovaniu nových korienkov. Po zasypaní jamy zeminou sa dokončí kotvenie spojením kolov priečnymi latkami a uviazaním
dreviny. Povrch pôdy okolo vysadeného stromu sa upraví do tzv. závlahovej misy miernym
vyvýšením zeminy smerom k obvodu jamy. Ihneď po výsadbe sa strom zaleje dostatočným
množstvom vody (0,5 – 1 m3).

<< Výber rastlinného
materiálu

< Sadenie stromov

< Stabilizácia po
výsadbe

< Zálievka

„Najvhodnejšie obdobie na výsadbu je
jeseň, kedy je spravidla viac vlahy a pôda je
po lete ešte teplá. Takéto podmienky uľahčujú
rastlinám zakorenenie na novom mieste.“
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Správne vykopaná
výsadbová jama
s priestorom pre
kotvenie dreviny
a kvalitnú pôdu okolo
koreňového systému

Vhodná biotechnika
výsadby a kotvenia
drevín

Uchyteniu ku kotviacim
kolom je potrebné venovať
zvýšenú pozornosť, aby
sa predišlo poškodeniu
kôry a kmeňa. To by mohlo
v budúcnosti výrazne znížiť
sadovnícku hodnotu stromu.
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Trávnik je možné v odôvodnených prípadoch
nahradiť tzv. kvetinovou
lúkou. Údržba je
jednoduchšia, pridanou
hodnotou je vysoká
sezónna premenlivosť.

Kombinácia roznych
intenzitných tried údržby na
jednej ploche - pravideľné
kosenie okrajov výsadieb
(trávny lem), stred plochy,
ktorý nie je v kontakte
s chodcami, sa udržiava
extenzívne

Vyvýšený kamenný
obrubník slúži ako
preventívne opatrenie
voči zašľapávaniu
plochy a taktiež
ako ochrana pred
chemickým posypom
soľami v zimnom období

Pri prílišnej členitosti a tvarovaní
záhonov a zelených plôch môže
nastať komplikácia s údržbou. Určite
by nikto z nás nechcel pravidelne
kosiť trávnatú plochu pod brezami.
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Listnaté a ihličnaté kry sa vysádzajú
do vyhĺbených jám v rovnakej hĺbke ako
boli pestované. Pri skupinovej výsadbe je
možné povrch pôdy po výsadbe namulčovať
drvenou kôrou, prípadne štrkom. Nemenej
dôležitá ako kvalitná výsadba je kvalitná
povýsadbová starostlivosť. K základným
opatreniam patria tieto úkony:
•
pravidelná zálievka
•
hnojenie a kyprenie pôdy
•
odburiňovanie
•
odstraňovanie prípadného obrastu
•
výchovný rez
•
kontrola kotvenia
•
ochrana pred chorobami a škodcami
TRÁVNIKY
Trávniky sú neodmysliteľnou súčasťou
plôch zelene. Sú najrozšírenejším vegetačným prvkom krajinných a parkových úprav.
Medzi hlavné funkcie trávnatých plôch patrí
estetická a rekreačná funkcia, pozitívny vplyv
na mikroklímu (zvyšovanie vlhkosti, znižovanie teploty), zachytávanie prachových častíc,
schopnosť zadržiavať zrážkovú vodu, zvyšovanie odolnosti plôch proti erózii pôdy.
Podľa spôsobu založenia rozdeľujeme
trávniky na založené výsevom, mačinovaním,
hydroosevom, pokladaním textilných rohoží
s trávnym osivom.
Základnými podmienkami pre založenie
a rast kvalitného trávnika sú:
•
výber vhodných druhov a odrôd
tráv a bylín pre danú lokalitu, plochu a spôsob využívania
•
priepustné podložie
•
vhodný typ pôdy - najvhodnejšie
pôdy sú hlinitopiesčité
•
správna príprava pôdy pred založením – odstránenie väčších kameňov a stavebných zvyškov, úprava
terénnych nerovností
•
kvalitné osivo alebo mačina
•
optimálna celoročná starostlivosť
- kosenie, doplnková závlaha,
hnojenie, prerezávanie, prevzdušňovanie, ochrana proti chorobám
a škodcom, odburiňovanie
KVETINOVÉ ZÁHONY
Z hľadiska použitia rastlín rozdeľujeme
kvetinové záhony na trvalkové, letničkové
a kombinované. Pri založení záhonu je
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dôležitá príprava pôdy, ktorá pozostáva
z hlbšieho prekyprenia, odstránenia burín
a vyhnojenia kompostom, prípadne minerálnym hnojivom. Následne sa povrch pôdy
urovná a uhrabe. Do takto pripravenej pôdy
sa vysádzajú predpestované sadenice .
Zatiaľ čo letničkové záhony sa každoročne obnovujú, trvalkové záhony sa vysádzajú na obdobie 5 -7 rokov. Pri optimálnej
starostlivosti je možné životnosť trvalkového
záhonu predĺžiť.
Z hľadiska sadovníckeho rozlišujeme
trvalky solitérne, ktoré tvoria dominanty
záhonu, trvalky skupinové, ktoré vysádzame
v skupinách a trvalky výplňové, ktoré sa vysádzajú do voľných plôch záhonu. Pri výbere
rastlín zohľadňujeme podmienky stanovišťa,
predovšetkým nároky na oslnenie, vlahu,
vlastnosti pôdy. Výsadba by mala byť realizovaná tak, aby jednotlivé rastliny spolu ladili. Často je žiadúce, aby rastliny na záhone
kvitli počas celej vegetačnej sezóny.
K súčasným trendom patria výsadby
s vyšším stupňom autoregulácie. Prednosťou
je minimalizácia nárokov na údržbu a okrasný
efekt počas celého roku. Záhony tohto typu
sú využívané napr. na kruhových objazdoch,
zelených pásoch a ostrovčekoch pri komunikáciách a pod. Výsadba po zapojení nevyžaduje odburiňovanie a okopávanie. Pred
rašením sa odstraňujú odumreté časti rastlín.
Záhony tohto typu nevyžadujú zálievku.
V poslednom období sa dostáva do
popredia záujmu využitie tzv. kvetnatých
lúk. Druhovo pestré porasty majú niekoľko
predností. Okrem estetickej a krajinotvornej
hodnoty je to predovšetkým obmedzenie
počtu kosieb, zvýšenie biodiverzity, zvýšenie
odolnosti proti erózii a vysychaniu pôdy.
Kvetnaté lúky sa uplatňujú v krajinárskych úpravách, vo väčších prírodných
krajinárskych parkoch, v prírodných záhradách, ale aj na sídliskách. Špecifické je
použitie bylinno-trávnych zmesí na strešných
a vertikálnych záhradách. V urbanizovanom
prostredí by mohli nájsť uplatnenie tzv. štrkové trávniky ako alternatíva betónovým
a asfaltovým plochám, alebo ako náhrada
zatrávňovacej dlažby.
Kvetnaté lúky sa zakladajú buď výsevom, výsadbou predpestovaného materiálu
v podobe kobercov alebo jednotlivých rastlín, alebo kombináciou oboch spôsobov.
Údržba pozostáva z kosenia. Prvé pokosenie sa vykonáva v priebehu júna, druhé
v septembri a kosí sa na výšku 8 – 10 cm.
Pokosená hmota sa odstraňuje a na jar je
vhodné vyhrabať starinu.

<< Dôležitosť kvalitnej
starostlivosti

< Skladba trvalkového
záhona

< Nízkoúdržbové záhony
s vyššou autoreguláciou
<< Funkcie a typy
trávnatých plôch

<< Podmienky pre
kvalitný trávnik

< Kvetnaté lúky
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Legislatívny rámec tvorby
prvkov zelenej infraštruktúry
V praxi sa pri tvorbe a údržbe prvkov zelenej infraštruktúry často stretávame
s rôznou úrovňou prevedených prác. K tomu, aby bolo možné posúdiť
správnosť pracovných postupov, kvalitu a vhodnosť použitých materiálov,
celkovú kvalitu výsledného diela, slúžia slovenské technické normy - STN.
V KAPITOLE NÁJDETE:
STN pre prácu s pôdou - STN pre rastliny a ich výsadbu - STN pre trávniky a ich zakladanie - STN pre starostlivosť o vegetačné
plochy - STN pre ošetrovanie a ochranu vegetácie - škôlkarská norma - ochrana prírody a tvorba prvkov zelenej infraštruktúry
Slovenské technické normy (normy) sú
dokumentované dohody – kvalifikované odporúčania, pravidlá, pokyny, ktoré zaisťujú,
aby pracovné postupy, použité materiály
a výrobky vyhovovali danému účelu. Okrem
toho slúžia ako referenčná úroveň na porovnanie stupňa kvality výrobku alebo služby.
Platnosť noriem neznamená automaticky ich záväznosť. Normy sú záväzné v prípade, že ich záväznosť je vyhlásená vyšším
právnym predpisom (zákonom, vyhláškou,
nariadením vlády a pod.), alebo dohodnutá
medzi zmluvnými partnermi. Napríklad, keď
sa dodávateľ a odberateľ rastlinného materiálu na výsadbu, alebo zhotoviteľ a zadávateľ sadovníckych úprav v zmluve dohodnú
na dodržiavaní príslušných noriem. Použitie
sadovníckych noriem je dobrovoľné, ale všestranne výhodné. V prípade, že sa zmluvní
partneri dohodnú na dodržiavaní príslušných
noriem, je súlad s normami záväzný a právne
vymožiteľný.
Nižšie uvedený súbor noriem usmerňuje pracovné postupy a výber materiálov
pre vegetačné úpravy v krajine a v sídlach.
Jednotlivé normy štandardizujú práce s pôdou, práce pri výsadbe rastlín a zakladaní
trávnikov, práce pri stabilizácii terénu. Ďalej
sa zaoberajú starostlivosťou o realizované
sadové úpravy, ochranou vegetácie pri stavebnej činnosti a kvalitatívnymi požiadavkami na rastlinný materiál.

NORMY V SADOVNÍCKEJ PRAXI:
•
•
•
•
•
•
•

STN 83 7015 Práca s pôdou
STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba
STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie
STN 83 7018 Technicko–biologické spôsoby stabilizácie terénu
STN 83 7019 Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy
STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
Škôlkarská norma (ČSN 464902 )

Vrchná vrstva pôdy má
byť vhodná pre plánovanú vegetáciu a spôsob
jej využitia. Nesmie
obsahovať žiadne
cudzie látky, žiadne časti
vytrvalých rastlín, ktoré
by obmedzovali určené
využitie. Napojenie na
okolné plochy musí
byť plynulé. Je nutné
odstrániť stavebný
odpad, kamene
o priemere väčšom ako
5 cm a ťažko tlejúce
časti rastlín.

STN 83 7015 Práca s pôdou
Norma Práca s pôdou platí pre všetky
práce s pôdou pri zakladaní, starostlivosti
o výsadby rastlín, zakladaní trávnikov, stabilizácii terénu, pri rozvojovej a udržiavacej
starostlivosti o vegetačné plochy. Vymedzu51
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je základné termíny, zaoberá sa hodnotením
pôd, skupinami pôd pre vegetačno-technické účely. Normuje požiadavky na pôdy, materiály a látky pre zlepšovanie pôd, hnojivá,
substráty a ďalšie materiály. Technologicky
rieši prípravu vegetačných plôch, ošetrovanie existujúcich rastlín, odstraňovanie
nežiaducich materiálov, výmenu pôdy, zhrnutie a ukladanie pôdy, vegetačné vrstvy pre
založenie výsadieb.
STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba
Norma Rastliny a ich výsadba platí pre
rastliny a ich výsadbu pri úpravách krajiny.
Stanovuje požiadavky na dodávané rastliny
a materiály pre výsadby, rieši výsadbu rastlín, ako je napr. veľkosť jám, úprava koreňov
a koruny pred výsadbou, postup výsadby,
hĺbku výsadby, kotvenie. Norma upravuje
postup prác pri dokončovaní výsadieb a práce zahrnuté do dokončovacej starostlivosti
do doby prevzatia výsadieb objednávateľom.
STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie
Norma Trávniky a ich zakladanie platí pre
zakladanie trávnikov výsevom alebo s použitím
predpestovaných trávnikov, trávnej mačiny
a segmentov vegetácie. Špecifikuje termíny,
rozlišuje kategórie trávnikov, oblasti použitia, vlastnosti a nároky na starostlivosť.
Určuje požiadavky na osivá, predpestované
trávniky, trávnu mačinu a segmenty vegetácie. Upravuje technológie zakladania trávnikov a dokončovacej starostlivosti. Určuje,
za akých podmienok je trávnik spôsobilý
k prevzatiu.
STN 83 7018 Technicko-biologické
spôsoby stabilizácie terénu
Norma platí pre stabilizačné konštrukcie pri úprave krajiny za použitia osív, rastlín,
živých častí rastlín a neživých materiálov
k zabráneniu, prípadne k obmedzeniu erózie,
zosuvov pôdy a padaniu kameňov. Vymedzuje odborné termíny, zaoberá sa posudzovaním a vyhodnocovaním podmienok
stanovišťa, výberom vhodnej konštrukcie.
Normuje požiadavky na osivá, rastliny, živé
časti rastlín, živé stavebné prvky, ďalšie
materiály a stavebné prvky. Uvádza technológie stabilizovania výsevom, výsadbami,
konštrukciami s rastlinami a živými časťami
rastlín, konštrukciami z neživých materiálov
a stavebných prvkov, kombinovanými konštrukciami.
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Na obrázku je príklad
nesprávnej výsadby
stromu - nebol prevedený výchovný rez koruny,
v korune chýba terminál,
na kmeni sú pahýle po
nesprávne odrezaných
výhonoch, kmeň je krivý,
na kmeni sú rany po
mechanickom poškodení, koly neplnia svoj účel.

Obrázok ilustruje príklad
správne prevedenej
výsadby stromu.

Trávnik je spôsobilý
k prevzatiu, keď výsevom
založený trávnik
tvorí vyrovnaný porast,
ktorý v pokosenom stave
vykazuje pokryvnosť
pôdy 75 % rastlinami
požadovaného trávneho
osiva. Posledné pokosenie musí byť prevedené
najneskôr týždeň pred
prevzatím.
Príklady stabilizácie
terénu konštrukciami
z neživých materiálov
a stavebných prvkov,
kombinovanými
konštrukciami z neživých
materiálov s rastlinami.
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STN 83 7019 Rozvojová a udržiavacia
starostlivosť o vegetačné plochy
Norma platí pre rozvojovú a udržiavaciu
starostlivosť o vegetačné plochy. Stanovuje
požiadavky na materiály, normuje technologické kroky prác vo výsadbách rastlín, trávnikoch a plôch lúčneho charakteru. Obsahuje
tabuľky na hnojenie výsadieb rastlín, hnojenie
a kosenie trávnikov. Uvádza pracovné operácie vo výsadbách, ktoré sa robia za účelom
dosiahnutia ujatia rastlín a ich ďalšieho rastu
a vývoja. Ide predovšetkým o kyprenie pôdy,
odstraňovanie zvyškov rastlín, hnojenie, hrabanie lístia, rez rastlín, mulčovanie, zavlažovanie, ochranu pred mrazom a pod.
STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
Norma platí pre starostlivosť, udržiavanie a ochranu stromov, rastúcich mimo lesného pôdneho fondu v zastavanom území obce.
Zaoberá sa druhmi a termínmi rezov stromov,
druhmi ošetrovania a starostlivosti o stromy.
Rieši poškodenie drevín a prevenciu pred
poškodením pri stavebných činnostiach.
Škôlkarská norma
Je známa pod označením ČSN 464902
Nie je štátom uznaná, ale ide o tzv. odborovú
normu, platí pre hodnotenie kvality rastlinného materiálu. Uvádza spôsoby označovania
veľkostných parametrov, spôsoby hodnotenia kvality podľa kmeňa, koruny, koreňového
systému stromov a krov.

Nesprávne prevedený
rez je klasifikovaný ako
poškodenie stromu
a je v zmysle zákona
o ochrane prírody
a krajiny protiprávnym
konaním.

Ukážka nesprávne
prevedeného rezu
nezodpovedajúcemu
norme STN 837010.

Kvalitný výsadbový
materiál je jedným
z predpokladov
úspešnej výsadby.
Veľkosť, kvalita a vlastnosti musia zodpovedať
požiadavkám normy.

PREDAJ NORIEM
Predaj noriem zabezpečuje Slovenský
ústav technickej normalizácie na adrese Karloveská 63, P.O. Box 246, 840 00 Bratislava
4, alebo na www.sutn.sk. Normy sú k dispozícií v tlačenej alebo elektronickej podobe.

AKO ZABEZPEČIŤ KVALITNÝ VÝBER SORTIMENTU?
Pre výber vhodných rastlín neexistuje univerzálny návod.
Každá lokalita je jedinečná, preto nie je možné jednoznačne
stanoviť, ktorý druh, kultivar sa na to či ono miesto hodí. Záleží
preto na dobrom posúdení všetkých daností lokality, funkcií
a významu riešeného územia. Návrh výsadby by mal spracovať
odborník v profesii záhradná a krajinná architektúra. V prípade

náročnejších úprav verejných priestranstiev by mal byť krajinný
architekt od samého začiatku členom spracovateľského tímu
spolu s ostatnými profesiami. Vyvarujeme sa tak situácii, keď
je krajinný architekt postavený pred dokončené dielo a zeleň
je len akýmsi doplnkom, ktorý sa musí prispôsobiť stavbám,
spevneným plochám, inžinierskym sieťam.
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ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA
A OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Myšlienkovým východiskom pre ustanovenie právnej ochrany prírody a krajiny
je poznanie a uvedomenie si zraniteľnosti
a krehkosti krajinných štruktúr a prírodných
prvkov v prípade ich konfrontácie so záujmami ľudskej spoločnosti. Akákoľvek činnosť
človeka, zvlášť ak je umocnená technickým
a technologickým pokrokom, má priame
aj nepriame vplyvy na zložky pôvodného
prírodného prostredia. Vždy, keď človek neúmerne povýši svoj vlastný prospech, resp.
jednostranné uspokojenie potrieb ľudskej
populácie nad záujem na zachovaní všeobecnej prírodnej rovnováhy prvkov a javov,
môžeme hovoriť o ohrození hodnôt životného
prostredia, alebo priamo o jeho poškodzovaní. Nezvratné zmeny krajiny, zánik biotopov či
celých ekosystémov, vyhynutie mnohých druhov rastlín a živočíchov, a vôbec úbytok biologickej rozmanitosti, alebo indície o vplyve
činností človeka na dynamiku prebiehajúcej
klimatickej zmeny sú najzreteľnejšími dôkazmi toho, že súčasná veda nedosiahla (a azda
ani nikdy nedosiahne) taký stupeň poznania
alebo celospoločenskej vážnosti, aby bolo
možné kdekoľvek a kedykoľvek plnohodnotne prinavrátiť do pôvodného stavu človekom
poškodené zložky krajiny a životného prostredia vôbec.
Výsledky dlhodobých výskumov environmentálnych vedných odborov umožňujú dnes
v mnohých prípadoch včasné rozoznanie
rizík poškodzovania prírody a krajiny. A hoci
– zdá sa – stále lepšie rozumieme prírodným
procesom aj ich hmotným prejavom, dopady
ľudskej činnosti na prírodu v ich úplných reťaziacich sa dôsledkoch a synergiách môžeme
často iba tušiť. Závažnosť tohto konštatovania opodstatňuje vznik zákonných regulácií
a stanovovanie limitov pre ľudské aktivity
– aby sa negatívne procesy a javy, ktoré dokážeme identifikovať ako príčiny devastujúce
životné prostredie, čo najskôr spomalili alebo
úplne eliminovali.
Jadro štátom ustanovenej právnej ochrany prírodných hodnôt životného prostredia
na Slovensku tvoria zákon č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny a Vyhláška MŽP
SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa tento zákon
vykonáva.
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny je obsahovo rozdelený na
9 častí. Hneď v prvej je ustanovená odborná
terminológia v rozsahu používanom v samotnom zákone. Základné princípy a axiómy
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ochrany prírody sú ďalej rozvinuté v dvoch
nasledujúcich častiach, ustanovujúcich všeobecnú ochranu prírody (2. časť) a osobitnú
ochranu prírody (3. časť). Zákon tu vo svojich
úvodných 53 paragrafoch poskytuje súbor
ustanovení, definujúcich predmet právnej
ochrany, a súbežne vytyčuje limity pre ľudské
aktivity, inými slovami, čo všetko je potrebné
vykonať alebo naopak čoho všetkého je
nevyhnutné sa zdržať, aby v našich podmienkach nedochádzalo k poškodzovaniu prírody
a krajiny.
Nasledujúce časti zákona podrobnejšie
špecifikujú mechanizmy a vôbec nástrojový
aparát právnej ochrany, ktoré majú napomáhať dodržiavaniu ochrany prírody, popísanej
v prvých troch častiach. Tieto ustanovenia
predovšetkým uvádzajú formálne správne postupy, charakterizujú dokumentáciu
ochrany prírody, ustanovujú v hierarchickom
usporiadaní orgány ochrany prírody a ich
kompetencie na jednotlivých stupňoch, a podobne tiež ustanovujú organizácie ochrany
prírody a stráž prírody. V samostatnej 6. časti
sú upravené náležitosti a osobitosti správnych konaní na úseku ochrany prírody. Vymožiteľnosť zákona zabezpečujú ustanovenia
o porušení zákona a o sankciách, podrobne
zhrnuté v 7. časti.

<< Význam ochrany
prírody a krajiny

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, vo
svojej základnej obsahovej skladbe kopíruje
skladbu ustanovení zákona. Predovšetkým
podrobnejšie špecifikuje zákonné mechanizmy a právne nástroje po stránke obsahovej aj
formálnej správnosti. V prílohách (tabuľkách
a zoznamoch živočíšnych a rastlinných druhov) sú spresnené podmienky ochrany, spoločenská hodnota jednotlivých chránených
druhov a mnohé iné charakteristiky, prostredníctvom ktorých sa vyjadruje významnosť
zložiek prírodného prostredia.

< Vykonávacia vyhláška

< Obsah zákona
o ochrane prírody
a krajiny

<< Opodstatnenie
zákonov na ochranu
prírody

„Akákoľvek činnosť človeka má priame
aj nepriame vplyvy na zložky pôvodného
prírodného prostredia. Účelom legislatívnej
ochrany prírody a krajiny je eliminovať
negatíva týchto vplyvov a zachovať tak
funkčné životné prostredie.“
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Aktualizácie legislatívy (novelizácie
právnych predpisov)
Zákon o ochrane prírody a krajiny, jeho
vykonávacia vyhláška, ako aj všetky ostatné právne predpisy (zákony a vyhlášky) sú
neustále konfrontované s praxou. Najmä ich
každodenným používaním prostredníctvom
činnosti orgánov štátnej správy a samosprávy sa preveruje účinnosť a opodstatnenosť
legislatívy. V zložitom neustálom procese
pokračujúceho spoločenského vývoja ani
zákon o ochrane prírody a krajiny a naň vecne naviazané právne predpisy nemôžu zostať
nemennými, a podliehajú preto novelizáciám,
ktoré prispôsobujú právne nástroje a mechanizmy tak, aby v daných spoločenských
podmienkach zostali efektívne. Pri plánovaní
a zakladaní prírodných prvkov zelenej infraštruktúry je potrebné na to pamätať, a nové
zámery treba pripravovať vždy v kontexte
aktuálne platnej legislatívy. Platné zákonné
limity alebo usmernenia je pritom vhodné si
preveriť napríklad aj formou konzultácie s orgánmi alebo organizáciami ochrany prírody.
Znalosť platnej legislatívy – hoci len rámcová – je pri tvorbe a ochrane prvkov zelenej
infraštruktúry nevyhnutná. Dá sa to ilustrovať
na širokom spektre najčastejších situácií,
s akými je možné sa stretnúť pri budovaní
a ochrane prvkov zelenej infraštruktúry na
úrovni samospráv a miestnych komunít.
Najčastejšie situácie, pri ktorých sú
prvky zelenej infraštruktúry konfrontované
s ochranou prírody sú:
Plánovanie nových prvkov zelenej
infraštruktúry - Priestorový potenciál krajiny (voľnej či sídelnej) je charakterizovaný
a súčasne formovaný v procese územného
plánovania. Jeho postupy ustanovuje zákon č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon). Tento zákon
definuje náležitosti územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov,
a správnych konaní, v ktorých sa určuje spôsob a intenzita funkčného využívania jednotlivých pozemkov, resp. priestorových celkov.
Medzi územnoplánovacie podklady patria aj dokumentácie územného systému ekologickej stability, ktoré na rôznych úrovniach
podrobnosti (podľa rozlohy záujmového
územia) skúmajú a definujú prvky jestvujúcej
súčasnej krajinnej štruktúry, ich ekologickú
významnosť, vzácnosť, ohrozenosť, resp.
ekologickú únosnosť krajiny alebo prvku.
Tieto usmernenia sa následne uplatňujú pri
rozhodovaní správnych orgánov v územných
konaniach (konaniach o umiestnení stavby) a
stavebných konaniach, ktoré sú podmienkou

„Za hranicou zastavaného územia obce
sa nepôvodné druhy drevín smú pestovať iba
so súhlasom orgánu ochrany prírody.“
pre realizáciu legálnych stavieb. Sú rovnako
dôležité pre plánovanie a koncepčnú tvorbu
zelenej infraštruktúry ako integrálnej súčasti
urbanistických a krajinných štruktúr.
Šírenie nepôvodných druhov a inváznych druhov - So stále zreteľnejšími signálmi
o zmene klímy a o globálnom otepľovaní naberá na význame problematika šírenia nepôvodných druhov (rastlinných aj živočíšnych).
Možno ju dokonca pripomenúť hneď v dvoch
aspektoch – jednak v kontexte ochranných
opatrení pre zachovanie prirodzených ekosystémov v pôvodnom druhovom zložení
(vrátane boja proti inváznym druhom), a jednak ako cielené a usmernené vysádzanie introdukovaných druhov drevín v rámci zelenej
infraštruktúry.
Zákon o ochrane prírody a krajiny sa
touto problematikou podrobnejšie zaoberá
v §7, §7a a §7b. Z ich znenia vyplýva, že nie
je možné sadiť akékoľvek druhy kdekoľvek;
konkrétne za hranicou zastavaného územia
sa nepôvodné druhy drevín smú pestovať
iba so súhlasom orgánu ochrany prírody.
V zastavanom území (v intraviláne sídiel) sa
takéto obmedzenie neuplatňuje. Naopak,
celoplošne platí povinnosť vlastníkov pozemkov potláčať výskyt a šírenie tzv. inváznych
druhov. V zozname týchto druhov, ktorý je
v prílohe č. 2a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003,
sú v platnom znení zaradené popri bylinných
druhoch už aj 4 druhy drevín (sú to: pajaseň
žliazkatý - Ailanthus altissima, beztvarec krovitý - Amorpha fruticosa, kustovnica cudzia
- Lycium barbarum a javorovec jaseňolistý
- Negundo aceroides), ktoré sa spontánne šíria vegetatívne alebo generatívne tak rýchlo,
že predstavujú riziko pre zachovanie pôvodnej druhovej skladby prirodzených ekosystémov, ale aj parkových a iných sadovníckych
úprav v intraviláne miest a obcí. Odolnosť
inváznych druhov voči bežnej likvidácii viedla
zákonodarcu dokonca k bližšej špecifikácii
postupov, ako ich výskyt a šírenie efektívne
potláčať. Keďže všetky invázne druhy sa šíria
ľahko a rýchlo, včasnými protiopatreniami
sa znižuje ich finančná náročnosť a naopak
rastie ich účinnosť, čo je zvlášť dôležité pre
samosprávy, ktoré zväčša zodpovedajú aj za
správu a údržbu rozľahlých plôch verejnej
a vyhradenej zelene, ktorá môže byť inváznymi druhmi kolonizovaná.

< Invázne druhy
a ochrana prírody

<< Prienik ochrany
prírody a tvorby zelenej
infraštruktúry
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Zaburinené pozemky
Mohlo by sa na prvý pohľad zdať, že invázne druhy rastlín sú všetky burinné druhy
rastlín, ale nie je to tak. Tie druhy, ktoré sú
v našich podmienkach pôvodnými, a vyskytovali by sa v našich vegetačných stupňoch
bez ohľadu na prítomnosť a vplyv človeka,
nemôžu byť považované za invázne druhy,
hoci sa môžu správať agresívne a expanzívne. V kultúrnej, človekom pozmenenej
krajine, kde najmä na ornej pôde, ale aj na
iných poľnohospodárskych pozemkoch
(záhradách, viniciach, chmeľniciach a pod.),
je cieľom dopestovať konkrétne úžitkové
plodiny, považujú pestovatelia všetky iné
spontánne rastúce druhy rastlín za burinné
a snažia sa ich potláčať v záujme skvalitnenia
vlastnej poľnohospodárskej produkcie hlavnej plodiny. Závažným problémom sa zaburinenie pozemkov stáva najmä na dlhodobo
neobhospodarovaných pozemkoch (ide
o tzv. pustnutie kultúrnej poľnohospodárskej
krajiny). Nielenže sa nevyužíva potenciál
konkrétneho poľnohospodárskeho pozemku,
ale buriny sa z neho ďalej rozširujú do okolia
a sťažujú starostlivosť a údržbu aj na susediacich poliach alebo záhradách. V takomto
prípade, hoci sa aj nejedná o invázne druhy
rastlín podľa Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003,
vlastník pozemku je povinný potláčať výskyt
burín a brániť degradácii vlastnosti pôdy, ak
sa tak deje na ornej pôde, v chmeľniciach,
viniciach, ovocných sadoch, záhradách
alebo na trvalých trávnych plochách. Táto
povinnosť vyplýva z § 3 zákona č. 220/2004
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy, a jej neplnenie je sankcionovateľné
ako priestupok alebo iný sankčný delikt podľa § 25 a 26 uvedeného zákona.
Starostlivosť o dreviny
Dreviny sú základnou zložkou sídelnej zelene, resp. prvkov zelenej infraštruktúry vôbec
(teda aj v jej presahoch do voľnej krajiny v podobe stromoradí, ochranných vegetačných
pásov, sprievodnej zelene komunikácií alebo
vodných tokov a podobne). Ako také sú chránené podľa ustanovení zákona č. 543/2002
o ochrane prírody a krajiny, konkrétne podľa
§ 46 až 49 zákona. Ak však rastú na pozemkoch lesného pôdneho fondu, vzťahuje sa na
ne právny režim ochrany lesov podľa zákona
č. 326/2005 Z.z. o lesoch.
Hlavným princípom zostáva, že zákon
o ochrane prírody a krajiny v § 47 ods. 1 zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny. Poškodzovanie
drevín môže byť kvalifikované ako priestupok
(podľa § 92 zákona) alebo iný sankčný delikt
(podľa § 90 zákona) a hrozia zaň sankcie.
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Zákon súčasne v § 47 ods. 2 zaväzuje
vlastníka, nájomcu alebo správcu pozemku,
na ktorom drevina rastie, aby sa o ňu staral,
udržiaval ju a ošetroval. Čo všetko takáto
ochrana a starostlivosť zahŕňa, je podrobnejšie charakterizované v § 17 Vyhlášky MŽP č.
24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon.
Z metodického hľadiska samotného výkonu údržby a starostlivosti o dreviny je snáď
namieste hneď tu pripomenúť, že osvedčené
postupy sa ustálili v norme STN 83 7010
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a v novšom Arboristickom štandarde SR „Rez stromov“. Výkon starostlivosti, ak sa uskutočňuje v zmysle týchto dvoch
noriem, zodpovedá plnohodnotne zákonom
stanovenému rámcu správnej starostlivosti
a údržby o dreviny.

< Normy pre
starostlivosť o dreviny

„Zákon o ochrane prírody a krajiny
zakazuje poškodzovanie a ničenie drevín
a zaväzuje vlastníka aby sa o ne staral,
udržiaval ich a ošetroval. “
Umiestnenie a výsadba drevín
Správnym umiestnením a premyslenou
voľbou sortimentu vysádzaných drevín je potrebné predchádzať mnohým neskorším vynúteným zásahom, ktoré môžu mať za následok nesprávnu starostlivosť alebo dokonca
poškodenie drevín. Už sme naznačili v úvode
kapitoly, že viaceré tzv. osobitné predpisy
definujú ochranné pásma inžinierskych sietí,
cestných komunikácií a dráh, vodných tokov
a pod. V nich býva zväčša zakázané, alebo
výrazne obmedzené pestovanie drevín, a naopak sú posilnené oprávnenia správcov týchto sietí alebo komunikácií na odstraňovanie
prípadného výskytu drevín. Preto je účelné
vždy vopred si preveriť, či stanovište plánovanej výsadby stromov a krov nie je v podobnom ochrannom pásme, pretože záujmy jeho
ochrany sú tu nadradené ochrane drevín.
Ale aj vlastnícke vzťahy k pozemkom
môžu ovplyvniť výsadbu drevín a ich prípadnú neskoršiu starostlivosť. Nie je správne
umiestňovať dreviny v blízkosti hraníc pozemku tak, aby v neskoršom veku dreviny
prerastali na susedný pozemok, pretože
sú tým narúšané vlastnícke práva suseda.
Podľa § 127 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka sa totiž vlastník veci musí
zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú
pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho vlastníckych práv.
Medzi vymenovanými príkladmi obmedzení
je záverom uvedené aj to, že vlastník nesmie

<< Povinnosti majiteľa
pozemku

<< Ochrana drevín
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nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe
odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu
alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce
na jeho pozemok. Inými slovami sa však dá
toto ustanovenie reinterpretovať aj tak, že ak
sa výkon uskutoční šetrne a vo vhodnej ročnej dobe, korene a konáre prerastajúce zo
susedného pozemku je možné odstraňovať.
Pritom nemusí dôjsť k závažnému poškodeniu dreviny, no môže utrpieť jej estetická
a sadovnícka hodnota. Riešenie susedských
sporov, ktoré pri týchto situáciách vznikajú,
spadá do kompetencie občianskych súdov,
ktoré sa budú predovšetkým zaoberať otázkou, či došlo k narušeniu vlastníckych práv
„nad mieru primeranú pomerom“, alebo nie.
Každopádne, je lepšie tomu predchádzať,
a umiestnenie a výber drevín v hraničných
častiach pozemkov vopred dôsledne zvážiť
aj v kontexte vlastníckych práv k pozemkom.
Osobitou témou (a pomerne novou)
je v našej legislatíve výsadba a pestovanie
rýchlorastúcich drevín. Ak sú zakladané na
poľnohospodárskej pôde za účelom produkcie drevnej biomasy, na ich pestovanie
a ochranu sa uplatňuje zákon č. 220/2003
Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy. Kde a za akých podmienok je možné
takýto porast založiť, pestovať a hospodársky využiť, je špecifikované v ustanoveniach
§ 18a tohto zákona.
Výrub drevín
Keďže dreviny predstavujú pre sídelnú
i mimosídelnú vegetáciu a zelenú infraštruktúru hlavnú priestorotvornú a environmentálne účinnú zložku, zákon o ochrane
prírody a krajiny všeobecne chráni, a stanovuje presné podmienky, za akých je možné
dreviny vyrúbať. V zásade platí, že na výrub
sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody
(na prvom stupni zväčša obce), s výnimkou
prípadov a situácií uvedených v § 47 ods.
4 písm. a/ až j/. Výnimky sa vzťahujú najmä na
stromy s menším vzrastom (do obvodu kmeňa
40 cm, resp. na kry s výmerou menšou než 10
m2 v zastavanom a 20 m2 v nezastavanom
území), a tiež na stromy s obvodom kmeňa
menším ako 80 cm, ak rastú v záhradách
a záhradkárskych kolóniách. Súhlas sa nevyžaduje ani pri obnove ovocných produkčných
drevín, pri výrube rýchlorastúcich drevín na
poľnohospodárskej pôde, ani pri odstraňovaní inváznych drevín.
Osobitnú výnimku predstavuje výrub
dreviny pri bezprostrednom ohrození zdravia
alebo života človeka alebo pri bezprostrednej
hrozbe vzniku značnej škody na majetku (podľa § 47 ods. 4 písm. d/ zákona). Ak pri náhlom

poškodení počas búrky, vetra alebo pri silnom
napadnutí dreviny chorobami alebo škodcami
môže táto pri svojom páde alebo zlomení ešte
ohroziť ľudí alebo majetok, je možné okamžite
pristúpiť k jej výrubu, a až dodatočne do 5 dní
od výrubu ho oznámiť príslušnému okresnému
úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie. Je pritom potrebné preukázať, že drevina
predstavovala vážne riziká, preto je potrebné
pred výrubom zhotoviť fotodokumentáciu,
prípadne videozáznam, ktorým bude možné
preukázať, že okamžitý výrub bol z bezpečnostných dôvodov naozaj nevyhnutný.
Ak okolnosti rastu dreviny nie sú v zmysle
vyššie uvedených výnimiek, na výrub dreviny
sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.
Zvyčajne býva povoľovacím orgánom na prvom stupni obec. Jej musí žiadateľ predložiť
žiadosť, v ktorej špecifikuje predmet svojej
žiadosti, teda drevinu alebo dreviny, ktoré
navrhuje na výrub. Presné náležitosti žiadosti
sú charakterizované v § 17 ods. 8 Vyhlášky
MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon. Prijatím žiadosti orgán ochrany prírody začne správne konanie, v ktorom posúdi
opodstatnenosť požiadavky na výrub. Ak sa
preukáže, že predmetnú drevinu/dreviny je
potrebné odstrániť, v rozhodnutí o súhlase na
výrub orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi
podmienky náhradnej výsadby, t.j. stanoví počet, druh a rámcové umiestnenie nových sadeníc drevín, a tiež termín, dokedy je žiadateľ
povinný výsadbu uskutočniť. Ak nie je možné
náhradnú výsadbu uložiť (ani na náhradných
parcelách, ktoré nie sú vo vlastníctve žiadateľa), zákon pripúšťa aj kompenzáciu výrubu
formou finančnej náhrady, ktorú žiadateľ
uhradí obci, a ktorá bude využitá na úhradu
nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny na území danej obce.

<< Produkcia biomasy

<< Pravidlá pre výrub
drevín

„Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas
orgánu ochrany prírody na základe žiadosti
s priloženou fotodokumentáciou.“

„Vlastník nesmie nešetrne, prípadne
v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo
svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať
vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok. “
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AKO PRISTUPOVAŤ K TVORBE ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY?
Podmienky pre úpravu a skrášlenie obcí nie sú všade rovnaké. Vyplývajú zo spôsobu a rozsahu zastavania,
s typu a usporiadania budov, z rázu okolitej krajiny a z potrieb a záujmov obyvateľov. Iný charakter bude mať
sadovnícka úprava vo veľkých dedinách, iná bude v malých a najmä horských oblastiach, kde má nadväzovať
na okolitú prírodu. Pre vytvorenie vhodného sadovnícko-architektonického riešenia úprav sú veľmi dôležité
poznatky získané o danej obci a jej bližšie spoznanie. Tu je niekoľko hlavných zásad:

1. Zvoľme si dobrého projektanta

Dobrý projektant postráži v rámci svojej odbornej kvalifikácie aj naplnenie všetkých ďalších bodov. Zároveň môže
výborne zastávať funkciu mediátora a odpovedať na storaké otázky odbornej i laickej verejnosti...

2. Čerpajme inšpiráciu z histórie

Rešpektujme históriu a vidiecky ráz verejných priestorov v obci. Dobre navrhnuté výsadby môžu úžasným spôsobom
zdôrazniť význam a charakter týchto priestorov.

3. Dajme si záležať na výbere drevín

Akákoľvek drevina, síce sama o sebe krásna, neplní svoju funkciu, ak sa podcení jej vhodnosť pre výsadbu na určené
miesto. Veľkosť, odolnosť, premenlivosť - to je len niekoľko z množstva faktorov, ktoré musí projektant posúdiť.

4. Dbajme na detaily

Charakter priestoru sa dá podporiť aj originalitou nápadu, napríklad v spôsobe ukladania kamennej dlažby, použitím
diel umelcov, zvolením originalneho mobiliáru, využívaním prírodných či lokálnych materiálov.

5. Prepájajme obec s krajinou

Vytvorme zo sídla a krajiny jeden harmonický celok. Možeme to docieliť nielen prepojením líniami a plochami zelene,
ale aj pohľadmi a priehľadmi, ktoré umocnia a zvýraznia estetický zážitok z okolitej krajiny.

6. Myslime na hospodárenie s vodou

Zadržiavajme zražkovú vodu, presadzujme prírode blízke úpravy vodných tokov bez betónových korýt, zabezpečme
postupné vsakovanie zrážkovej vody v mieste jej dopadu na zem a neodvádzajme ju preč z krajiny.

7. Nezabúdajme na údržbu

Vyčleňme každý rok zodpovedajúce finančné prostriedky na kvalitnú, periodickú a najmä odbornú údržbu
a starostlivosť. Tento aspekt nepodceňujme už v štádiu návrhu - uvažujme jednoducho, menej je niekedy viac.

8. Riaďme sa legislatívou

Dodržanie všetkych zákonov a noriem z oblasti ochrany prírody a krajiny, či rešpektovanie ochranných pásiem
infraštruktúry výrazne uľahčí nevyhnutný rozhodovací a povoľovací proces a teda i skráti celkový čas realizácie
projektu.

9. Vytvárajme príťažlivý a žijúci verejný priestor

Vyvarujme sa nelogickým tvarom, rozsiahlym vydláždeným plochám, veľkému množstvu zbytočného mobiliáru. Ak sa
kvalitne skĺbi forma s funkciou, nebude nutné ľudí do priestoru lákať umelými atrakciami. Prídu sami.

10. Chráňme identitu našej krajiny

Podieľajme sa na zachovaní identity a vidieckeho charakteru krajiny Slovenska - spravme opäť z alejí prirodzenú
súčasť ciest, zo solitérnych stromov orientačné body a z brehových porastov riek miesta prekvitajúce životom.
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Záver

„Pochopenie nevyhnutnosti symbiózy
prírody a požiadaviek človeka na kvalitný
život je jediná správna a udržateľná možnosť
ďalšieho rozvoja spoločnosti.“

Krajinu, v ktorej žijeme, sme zdedili od našich predkov. Využívame ju v náš prospech a pretvárame podľa našich požiadaviek
a predstáv. Ako štafetu ju odovzdáme našim potomkom. Je to prirodzený a nekonečný kolobeh od vzniku ľudskej civilizácie. Pokiaľ človek žil v pokore k prírode a krajine, stopa jeho prítomnosti obohatila krajinu. Od chvíle, keď človek stratil úctu k prírode
a krajine a podľahol krátkodobým ziskom, vždy ublížil aj sebe a zanechal po sebe krajinu s trvalými a nenávratnými deformáciami,
nehľadiac na budúcnosť. Pochopenie nevyhnutnej symbiózy požiadaviek človeka na kvalitný život s prírodou je jediná správna
a udržateľná možnosť ďalšieho rozvoja spoločnosti. Príroda nie je obmedzujúcim limitom, ale nenahraditeľným pomocníkom. Ak
jej dáme šancu a zapojíme ju do stratégie plánovacieho procesu ako prirodzenú samozrejmosť, odvďačí sa svojimi jedinečnými
a nenahraditeľnými ekologickými službami. Vhodným použitím zároveň ušetrí vloženú energiu a financie do tvorby zdravého,
príjemného a udržateľného životného prostredia. Zároveň je to jeden z mála účinných nástrojov na zmiernenie dôsledkov negatívnych zásahov človeka do krajiny od lokálnych až po globálne, ako sú napríklad klimatické zmeny.
Budovanie prvkov zelenej infrašruktúry je cesta, ako dosiahnuť spokojný a zdravý život vo fungujúcej spoločnosti bez strachu
o budúcnosť. A o to nám všetkým ide.
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