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O čom budeme  hovoriť?
• Hygienická funkcia zelenej 

infraštruktúry - ES

• Typy, druhy – pre a proti

• Údržba zelene – zdroj emisií 

a PM

• Príklady – realizované 

projekty
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„Zelená infraštruktúra: strategicky plánovaná sieť prírodných a poloprírodných oblastí

s inými environmentálnymi vlastnosťami, ktoré sú vytvorené a riadené tak, aby poskytovali

široký rozsah ekosystémových služieb. Zahŕňa zelené miesta (alebo modré, ak ide o vodné

ekosystémy) a ďalšie fyzikálne vlastnosti v suchozemských (vrátane pobrežných)

a morských oblastiach. Na pevnine sa zelená infraštruktúra nachádza vo vidieckych

a mestských oblastiach“

Čo je to zelená infraštruktúra

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249
§ 2 ods. 2 / september 2019 - novela zákona č.543/2002Z.z. o ochrane prírody a krajiny

„Zelená infraštruktúra je sieť prírodných a poloprírodných prvkov, 

predovšetkým plôch zelene a vodných ekosystémov, ktorá je 

vytváraná a spravovaná tak, aby poskytovala široký rozsah 

ekosystémových služieb, s osobitným zreteľom na zabezpečenie 

biologickej rozmanitosti, ekologickej stability a priaznivého 

životného prostredia a prepojenie urbanizovaného prostredia s 

okolitou krajinou“.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249


Ekosystémové služby, 

riešenia blízke prírode (nbs)
• prínosy a úžitky, ktoré  poskytujú 

ekosystémy, napr. voda, čistenie

• ovzdušia a vody, ochrana pred

• povodňami a suchom, opeľovanie 

atd. (MŽP SR)

• „ekosystémové služby

• sú priame a nepriame  príspevky 

ekosystémov  k ľudskému 

blahobytu“  (TEEB, 2010)
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Zdroj: 

https://ekokrajina.com/ekosystemove-

sluzby



https://uk-

air.defra.gov.uk/assets/documents/reports/cat09/1807251306_180

509_Effects_of_vegetation_on_urban_air_pollution_v12_final.pdf

1.poklesne rýchlosť prúdiaceho

vzduchu, čo prispeje k zvýšeniu 

depozície častíc 

2.častice menšie ako 1 μm infiltrujú do 

listu, 

3. väčšie častice sa usadzujú 

prostredníctvom sedimentácie alebo 

zachytávaním o prekážky na listoch 



• listy lepkavé, chlpaté a štrukturované, 

naopak najnižšie schopnosť záchytu 

častíc je možné prisúdiť drevinám s 

listami hladkými a kožovitými (borovice 

– jarabiny - stalozelené (eukalyptus).

Priemerný pokles PM 10 v rôznych 

typoch zelene bol 32 % pre ihličnaté 

stromy, 28 % pre vhodné širokolisté 

listnaté stromy, 16 % pre kríky a 9 % 

pre trávnik
. 

Zdroj: https://www.researchgate.net/publication/337132952_Effect_of_Different_Green_Space_Types_on_PM10_Concentration_in_Air_-
_Taking_the_Campus_of_Hunan_University_of_Science_and_Technology_as_an_Example/fulltext/5dc61fe6a6fdcc5750349890/Effect-of-Different-Green-
Space-Types-on-PM10-Concentration-in-Air-Taking-the-Campus-of-Hunan-University-of-Science-and-Technology-as-an-
Example.pdf?origin=publication_detail





• Zmena klímy 

(škodcovia a choroby)

Ochrana a podpora 

biodiverzity

DIVERZIFIKOVAŤ o 

domáce „pionierske“ 

dreviny (brezy Betula

pubescens, topoľ (biely, 
šedý, čierny), vŕby, 

krušinu jelšovú, jaseň, 

javor poľný, javor 

mliečny, borovicu lesnú



https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-09/documents/banks.pdf

v prepočte na rovnaký výkon kosačka 

emituje 35 x viac CO2 ako osobný 

automobil.

Kosačka s výkon 5,5 koní pri kosení 1 

hodinu, vypúšťa dvakrát toľko emisií CO2

ako automobil s výkonom 100 koní, ktorý 

prejde vzdialenosť 90 km

Keď sa zvážia spolu, emisie GLGE –

(gasoline-powered lawn and garden 

equipment z Kalifornie, Floridy, Illinois, 

New Yorku a Texas) tvorí približne jednu 

štvrtinu národných emisií GLGE 



Výsadba stromov môže tiež zhoršujú 

hromadenie znečistenia v uličných 

kaňonoch znížením prúdenia vzduchu

Štúdie ukázali, že husto vysadené a 

vysoké stromy, ako aj široké koruny 

bránia riedeniu škodlivín a môžu 

dokonca zhoršiť kvalitu ovzdušia v 

pouličných kaňonoch. Vysoké stromy s 

úzkymi korunami tak neprekážajú 

riedeniu ako tie so širokými korunami.

https://www.hsy.fi/en/air-quality-and-climate/information-for-urban-planning/effect-of-distance-and-height-on-air-quality/

https://www.the-ies.org/analysis/role-trees-and-other-green © Trees and Design Action Group Trust

https://www.hsy.fi/en/air-quality-and-climate/information-for-urban-planning/effect-of-distance-and-height-on-air-quality/
https://www.the-ies.org/analysis/role-trees-and-other-green


https://www.the-ies.org/analysis/role-trees-and-other-green © Trees and Design Action Group Trust

https://www.the-ies.org/analysis/role-trees-and-other-green












∙ inštalácia podzemných PE 

plochých nádrží (2 ks)

s objemom 7,5 m3  

∙ 2 dažďové

záhrady/mokraďové

záhony

∙ Terénne modelácie

∙ 7 retenčných plôch -

kvitnúcich lúk o celkovej

výmere 34 m2 a 85 m2

∙ Výsadba 21 ks stromov –

so závlahou z 

podzemných nádrží























https://odolnesidliska.sk/wp-content/uploads/2021/03/Katalog-AM-opatreni-UK.indd-slabe-rozlisenie_FINAL_FINAL.pdf



Ďakujem za 

pozornosť

https://www.karlovaves.sk/otvoreny-

urad/projekty-mestskej-casti/perfect-planning-for-

environmental-resource-efficiency-in-european-

cities-and-towns/

www.odolnesidliska.sk , www.mitadapt.sk

FB https://www.facebook.com/resilientdistricts

FB https://www.facebook.com/Zelena-

infrastruktura

Developing resilient, low-carbon and more livable 
urban residential area - DELIVER

Kontakt: 

Zuzana Hudeková, PhD.

zunka.hudekova@gmail.com
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