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2 zeleň

Zeleň rozdeľujú odborníci do mnohých kategórií 
podľa rôznych kritérií. Jedným zo základných kritérií 

kategorizácie zelene je jej rozdelenie podľa spôsobu 
využívania:

Verejná zeleň 
Vlastní ju alebo sa o ňu stará obec a je prístupná všetkým, 
teda verejnosti.

Vyhradená zeleň
Táto zeleň je väčšinou súčasťou areálov, ktoré sú oddelené 
od okolitého prostredia a je dostupná pre určitú skupinu 
ľudí, alebo je vysadená za určitým účelom (napr. v školských 
areáloch, priemyselných či nemocničných areáloch).

Súkromná zeleň
Jedná sa o zeleň na súkromných pozemkoch, zväčša sú to 

záhrady rodinných domov.

Mnohí z nás sa s pojmom zeleň stretli prvýkrát 
pri kartovej hre... mením na červeň... „mením 

na zeleň“. Vtedy sme za zeleň považovali len lístok 
v rohu hracej karty. Ešte sme ani netušili, ako trefné je 
slovné spojenie „mením zeleň“. Áno, človek mení zeleň 
a nielen to. Svojím správaním a neustále sa zvyšujúcimi 
potrebami k dynamickému životnému štýlu človek 
pretvára mesto, krajinu a v konečnom dôsledku aj 
podmienky na celej planéte. Ale ešte stále má možnosť 
meniť doteraz zabetónované a zaasfaltované „džungle“ 
na zelené mestá.

Za zeleň môžeme považovať všetku vegetáciu okolo 
nás, ktorá určitým spôsobom dotvára funkčné 
prostredie sídla. V širšom ponímaní patrí pod zeleň 
všetka vegetácia okolo nás vrátane lúk, hospodárskych 
plodín, sadov, viníc, rôznych remízok, ale napríklad 
aj lesov. Svoju pozornosť však teraz upriamime na 
zeleň, s ktorou sme každodenne v kontakte: všetky 
stromy,  kry, trávy a byliny v obci alebo na sídlisku. Sú 
to zelené plochy ako parky, parčíky. Toto všetko nám 
dotvára prostredie, v ktorom žijeme, predovšetkým ho 
spríjemňuje a ozdravuje.

MENÍM  
ZELEŇ...

Rozdelenie zelene

Motto:
Vyrúbaný strom nevrhne žiadny tieň...

Čínske príslovie

  Viete, že...?  Viete, že...?

Zelená oáza v centre veľkomesta 
Kew Gardens v Londýne
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Človek žije so stromami od dávnych čias, kedy ich 
využíval najmä kvôli drevu na výrobu lodí, náradia 

a stavbu domov. Plody stromov poskytujú ľuďom 
potrebné vitamíny, kvety zas zdravý med. Viaceré 
stromy sú symbolom jednotlivých lokalít Slovenska. 
Stromy fascinujú človeka - či už z  vedeckého hľadiska, 
ale sú aj inšpiráciou mnohých umelcov – básnikov a 
maliarov. Stromy nás nezištne obdarúvajú pozitívnou 
energiou, ktorá z nich neprestajne vyžaruje.

Benefity zelene predstavujú nejaký úžitok – prospech 
pre ľudskú spoločnosť, ktorého základom je práve zeleň 
konkrétneho územia.

Nielen subjektívne pocity ľudí, ale i mnoho vedeckých 
štúdií preukázalo, že zeleň má zásadný vplyv na kvalitu 
života obyvateľov sídel. Dreviny sa podieľajú na 
množstve procesov, ktoré sú nenahraditeľné modernými 
technológiami, alebo by zhotovenie a prevádzka 
takýchto zaradení bola príliš drahá a neefektívna. Zeleň 
preto človeku poskytuje tzv. ekologické služby, ktorých 
hodnota sa dnes už dá aj merať a finančne ohodnotiť. 
Preto hodnota zelene nie je spojená len s nákladmi na 
výsadbu a zálievku, či ostatnú starostlivosť, ako je jej 
strihanie či kosenie. 

Ekonomické vyjadrenie ekologických služieb drevín 
a ostatných rastlín môže byť silným nástrojom, ktorý 
bude veľmi nápomocný pri manažmente zelene nielen 
v zahraničí, ale aj u nás. 

BENEFITY  
ZELENE 

Motto:
Stromy sú ako svätostánky. Kto sa vie s nimi rozprávať 
a kto ich vie počúvať, dozvie sa pravdu. 

Hermann Hesse

Za zakladateľa „Dňa stromov“ (Arbor Day) je považovaný 
americký novinár a politik pôvodom z New Yorku J. 
Sterling Morton. Keď sa oženil, presťahoval sa do štátu 
Nebraska. Zaujímal sa o poľnohospodárstvo a prírodu a 
v článkoch vyzdvihoval dôležitosť zelene. Štátna rada pre 
poľnohospodárstvo prijala jeho rozhodnutie, že 10. apríl bude 
stanovený pre výsadbu stromov.

Postupne sa myšlienka osláv Dňa stromu rozšírila do celého 
sveta. V roku 1951 prijala totiž FAO (Food and Agriculture 
Organisation) Spojených národov nasledujúce uznesenie: 
“Konferencia uznala za potrebné, aby si všetci ľudia 
uvedomovali ako estetickú a psychologickú, tak i hospodársku 
hodnotu lesa, a preto doporučuje, aby sa každoročne vo 
všetkých členských štátoch slávil svetový sviatok stromov a 
to v dobe, kedy je to v lokálnych podmienkach vhodné.” V 
stredoeurópskych krajinách bol za dátum Stredoeurópskeho 
dňa stromov ustanovený 20. október.

Vo Fínsku tvorí podiel mestskej zelene v intraviláne sídel 25 
až 60%.

Ústredné centrálne parky by mali mať všetky sídla, ktoré 
majú nad 10 tisíc obyvateľov. Parkovo upravené námestia 
a triedy sú vhodné už pri 5 tisíc obyvateľoch.

  Viete, že...?  Viete, že...?
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Funkcie zelene môžeme rozdeliť na:

• ekologické – mesto/obec ako životný priestor rastlín a  živočíchov 

• úžitkové – produkcia ovocia, drevnej hmoty, palivo

• ochranné – ochrana pôdy, vody pred eróziou a znečistením

• hospodárske – atraktivita mesta, zdravie obyvateľov, marketing

• hygienické – mestská klíma, parametre prostredia, zdravie  

 obyvateľov
• pobytové miesto – zážitky, orientácia, priestor, čas

Funkcie zelene

Zastavané plochy miest majú väčšinou vyššiu teplotu 
než nezastavané prostredie. Tento jav sa označuje ako 

mestské tepelné ostrovy (urban heat islands).

Parky a iné funkčné prvky mestskej zelene majú v zásade 
nižšiu teplotu ako spevnené betónové alebo asfaltové 
povrchy. Teploty sú nižšie smerom do stredu parku. 

Najviac sa ochladzovací efekt zelene prejavuje v noci, 
pretože vegetácia ochladzuje prostredie najmä v procesoch 
dýchania – transpirácie a výparu vody z rastlinných tiel do prostredia. Významné je zvyšovanie vlhkosti prostredia a 
vsiakavosť vody do pôdy plochami zelene v sídlach. Voda neodteká iba spevnenými povrchmi a kanalizáciou, ale zeleň ju 

udrží v sídle. Zeleň chráni pôdu aj pred eróziou – odplavením nielen v sídlach, aj vo voľnej krajine.

Ochladzovanie vzduchu v lete

Estetické
a architektonické benefity

V americkom meste Sacramento vedci 
vyrátali, že ak v meste zväčšia plochy zelene 
o 25%, množstvo energie spotrebovanej 
na ochladzovanie domov pomocou 
klimatizácie znížia až o 40%.

V chladných oblastiach sveta zas ihličnaté 
stromy znižujú prúdenie studeného 
vzduchu v mestách, a tak fungujú ako 
čiastočná tepelná izolácia.

Vhodnou výsadbou vegetačných prvkov 
(alejí a stromoradí) v meste môžeme 
usmerniť prúdenie vzduchu, a tak ovplyvniť 
miestnu mikroklímu.

Listy stromov sú schopné pohltiť obrovské 
množstvo dopadnutého UV žiarenia. 

  Viete, že...?  Viete, že...?
Do políčok na obrázku doplňte benefity zelene, ktoré poskytuje.

  

Úlohy:
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Funkcie zelene môžeme rozdeliť na:

• ekologické – mesto/obec ako životný priestor rastlín a  živočíchov 

• úžitkové – produkcia ovocia, drevnej hmoty, palivo

• ochranné – ochrana pôdy, vody pred eróziou a znečistením

• hospodárske – atraktivita mesta, zdravie obyvateľov, marketing

• hygienické – mestská klíma, parametre prostredia, zdravie  

 obyvateľov
• pobytové miesto – zážitky, orientácia, priestor, čas

Stromy a takmer všetky rastliny odstraňujú plynné 
znečistenie ovzdušia prostredníctvom jeho 

prenikania do listov, no niektoré plyny sú zneškodnené 
už na povrchu listov. Listy zachytávajú aj obrovské 
množstvo prachových častíc z ovzdušia. Veľmi účinnými 
zachytávačmi prachu sú aj trávniky a popínavé rastliny, 
ako sú napríklad brečtany na stenách budov a múrov. 
Zeleň v priebehu rastových procesov odstraňuje 
z ovzdušia aj oxid uhličitý, či ukladá uhlík v telách rastlín, 
v biomase. Najúčinnejšími čističmi sú veľké listnaté 
stromy.

Zeleň je účinnou hlukovou bariérou. Hluk produkovaný 
cestnou premávkou a výrobnými areálmi vie veľmi 

znepríjemniť životné prostredie obyvateľov mesta. 
Pri vegetačných hlukových bariérach je rozhodujúce 
druhové zloženie porastu, jeho mocnosť - hrúbka a 
etážovitosť (bylinné poschodie, kry, malé stromy, veľké 
stromy). 50 metrov hrubý pás zelene môže znížiť hluk až 
o 30 dB.

Zeleň má priamy vplyv na psychickú aj fyzickú pohodu 
obyvateľov. Poskytuje priestor pre oddych, rekreáciu 

a vzdelávanie. V mnohých mestách má  významnú 
a nezanedbateľnú historickú a kultúrnu hodnotu. 
Poznáte niektoré z nich?

Hlavnou úlohou zelene z tohto pohľadu je vylepšiť 
urbanizovaný priestor mesta z hľadiska jeho 

štruktúry, tvarov a farieb. Esteticky vhodne usporiadané 
prvky zelene pôsobia pozitívne na pracovné nasadenie 
človeka, ale hlavne harmonicky na jeho duševnú 
i fyzickú pohodu.

Hlavným ekologickým benefitom zelene v sídlach je 
práve priestor, ktorý vytvára pre existenciu, teda  

aj rozmnožovanie rôznych živočíchov a rastlín, čím sa 
zachováva rozmanitosť druhov.

Čistenie ovzdušia Znižovanie hluku

Sociálny benefit

Estetické
a architektonické benefity

Ekologický benefit

Motto:
Stromy sú ako svätostánky. Kto sa vie s nimi rozprávať a 
kto ich vie počúvať, dozvie sa pravdu. 

Hermann Hesse
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V súčasnosti je veľmi dôležité navrhovať plochy 
zelene už v rámci plánovania ďalšieho rozvoja 

sídla. Nie zvlášť a okrajovo, ako tomu často bývalo 
doteraz. Dôležité je nielen množstvo zelene, ale 
aj jej dostupnosť. V sídlach bez priľahlých lesov 
by mal mať každý obyvateľ parkovú plochu do 
vzdialenosti pol kilometra. Podľa londýnskych 
štandardov by mali byť veľké mestské parky 

dostupné do vzdialenosti cca 1,5 km.

Kvalita zelene = kvalita 
života v sídlachZeleň dokáže znížiť množstvo oxidov síry a dusíka v ovzduší 

až o 5 %.

V parkoch je obsah prachových častíc v ovzduší až 8-krát 
a na cestách s alejami stromov 4-krát nižší ako na plochách 
bez stromov.

Takmer každý park na Slovensku je prírodnou pamiatkou.

Rekreácia v parkoch a mestskej zeleni bola dostupná iba pre 
vládnucu vrstvu až do polovice 19. storočia.

Podľa anglických štandardov:
• je pre človeka optimálne žiť najviac 300 metrov od  

   zelenej plochy, ktorá má veľkosť minimálne 2 ha,
• do 2 km by mala byť aspoň jedna súvislá plocha zelene  

   o veľkosti 20 ha,
• do 5 km by mala byť aspoň jedna súvislá plocha zelene  

   o veľkosti 100 ha,
• parky celomestského významu by mali byť dostupné do  

   3,2 km,
• parky s významom pre danú štvrť by mali byť dostupné  

   do cca 2 km.

  Viete, že...?
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STAROSTLIVOSŤ  
O ZELEŇ

Kvalita zelene = kvalita 
života v sídlach Prostredie mesta s vysokým podielom zastavaných plôch a frekventovanou dopravou je často dosť extrémne pre 

existenciu niektorých druhov stromov. Zhoršenie zdravotného stavu drevín sa najčastejšie prejavuje zožltnutím 
alebo skorým nadmerným opadom lístia, suchými koncami vetiev či celých konárov, ich práchnivením či výtokmi miazgy 
z kmeňa a konárov, alebo neprirodzeným zhrubnutím bázy kmeňa s otvormi v kôre.

Ovzdušie
Urbanizované plochy sú sú pre stromy stresové, keďže 
tu vládnu často odlišné klimatické pomery ako v ich 
prirodzenom prostredí. Ovzdušie býva znečistené 
prachovými časticami, plynnými exhalátmi a ťažkými 
kovmi.

Pôda
Pôdy v mestskom prostredí sú veľmi nesúrodé, 
majú veľmi vysoké pH (alkalické), sú kontaminované 
vápenatými látkami, znečistené stavebnou suťou, čo 
sťažuje zakorenenie zelene a drenážuje vodu, často sú 
zhutnené a málo prevzdušnené, alebo sú znečistené 
aj chemickými látkami a zimnými soľnými posypmi. 
Neustála stavebná činnosť, rôzne výkopy sa často 
realizujú bezohľadne a stromy hynú alebo chradnú 
po nadmernom poškodení ich koreňového alebo 
korunného systému. 

Voda
Častým javom je nedostatok vody v pôde, keďže veľká 
časť odteká po spevnených plochách chodníkov a ciest. 
Pôda je taktiež presúšaná nadmerným prehrievaním 
priľahlých spevnených plôch, najmä v letnom období.

Škodcovia
Nezanedbateľným je aj častý výskyt rôznych škodcov, 
ktoré napádajú zelené časti stromu (hmyz) alebo 
tvorba dutín (hmyz, drevokazné huby, baktérie). 
Najefektívnejšou je prevencia, a to vo forme udržiavania 
optimálnych životných podmienok pre existenciu drevín 
a odborné zásahy do korún stromov (zmenšovanie 
či presvetľovanie koruny, odstraňovanie suchých 
konárov). Rovnako dôležité je usmerňovanie výkopov 
pre kladenie inžinierskych sietí a predchádzanie 
poškodzovaniu koreňových sústav stromov. Takýmto 
poškodením sa môže výrazne zhoršiť ich zdravotný stav.

Zdravotný stav zelene
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V prirodzenom prostredí stromov – v lesoch či v okolí riek - majú stromy svojich „lekárov“. V mestskom prostredí 
je potrebné ošetrovať stromy aj človekom, aby sa predĺžil ich vek a aby nepredstavovali nebezpečenstvo pre 

obyvateľov. Veľmi dôležité je správne zhodnotenie zdravotného stavu a ošetrenie stromu. To by mali zabezpečiť 
zamestnanci samosprávy s vysokoškolským vzdelaním v prírodovednom odbore alebo externí certifikovaní odborníci, 
ktorí sa nazývajú arboristi. Na ošetrenie stromov používajú rôzne techniky - od lezenia za pomoci lezeckých lán až po 
výsuvné plošiny na špeciálnych autách. Žiaľ, samosprávy ťažšie hľadajú financie na ošetrenie zelene týmito odborníkmi 
a mnoho zásahov si robia svojpomocne. Veľakrát to vyzerá veľmi smutne, keď z krásnych zdravých stromov zostanú len 
torzá, kýpte. 

Dobrý zdravotný stav zelene v sídlach zvyšuje kvalitu bývania občanov. A to najmä z dôvodu tlmenia negatívnych prejavov 
nastupujúcej klimatickej zmeny. Preto je v súčasnosti potrebné klásť ešte väčší dôraz na zabezpečenie prostriedkov 

z rozpočtu samosprávy nielen pre výsadbu zelene, ale aj na jej pravidelnú údržbu. 

Ošetrovanie stromov

Čo si predstavujete pod pojmom optimálne životné 
podmienky drevín?

Ktorých škodcov drevín poznáte?

  

Otázky:

Zeleň rezonuje vo viacerých programoch 
a dokumentoch EÚ. Dohovor o krajine, ktorý Slovensko 
podpísalo  v roku 2005, sa zameriava na dôležitosť 
zelene v mestách a v krajine a na aktívne zapojenie 
verejnosti do jej ochrany.

Od roku 1994 sa na Slovensku rozširuje motýlik 
ploskáčik pagaštanový, ktorý vie napáchať veľké 
škody na pagaštanoch. Vplyvom klimatickej zmeny 
mu stále viac vyhovujú naše podmienky. Postihnuté 
stromy rozpoznáte podľa tmavých škvŕn na listoch a 
uschnutých plôch v ich okolí.

V sedemdesiatych rokoch 20. storočia postihlo bresty 
na našom území hubové ochorenie, ktoré takmer 
spôsobilo ich úplné vymiznutie. Choroba sa nazýva 
grafióza alebo holandská choroba. Huba obmedzuje 
prúdenie miazgy, čo spôsobuje odumieranie vetiev 
a nakoniec celého stromu. Našťastie ochorenie 
zaznamenalo odvtedy výrazný ústup a bresty sa znova 
viac a viac objavujú v našej krajine.

Orezávanie konárov hrubších ako 5 cm sa má vykonávať 
vo vegetačnom období, kedy sa strom vďaka plnej sile 
lepšie vyrovnáva so stratou konárov.

  Viete, že...?

Arborista v akcii
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Podľa zákona sa zakazuje poškodzovať 
a ničiť dreviny! Avšak z dôvodu 

zlého zdravotného stavu stromov alebo 
z dôvodu plánovanej stavebnej činnosti 
je ich výrub nevyhnutný.

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas 
orgánu ochrany prírody, ktorým je 
v tomto prípade obec/mesto. Každá obec 
by mala mať formulár žiadosti o výrub, 
ktorú žiadateľ o výrub vyplní a zašle 
na obecný/mestský úrad. Rozhodnutia 
na úrovni samosprávy môžu byť 
kontrolované alebo ovplyvnené, či aj 
zmenené vyššími orgánmi ochrany 
prírody, akými sú okresné úrady alebo 
štátna ochrana prírody.

Avšak každý z radu obyvateľov môže 
ovplyvňovať rozhodovacie konania, 
ktoré sa týkajú výrubov drevín v obci. 
A to formou petícií, sťažností, žiadostí 
o informácie, vystúpením s otázkami 
na stretnutí obecného či mestského 
zastupiteľstva.

Výruby

Poznáte rozprávku Lorax?

Zohavené topole
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Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
• na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným 

vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s 
výmerou do 10 m2 (ak sa jedná o verejnú zeleň, 
tak sa súhlas vyžaduje vždy bez ohľadu na 
parametre, rovnako aj v území s druhým alebo 
tretím stupňom ochrany),

• na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo 
výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú v súkromných 
záhradách,

• pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa 
výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 
šiestich mesiacov odo dňa výrubu,

• pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života 
človeka, alebo značnej škody na majetku,

• ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na 
zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú 
časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo 
obstaráva organizácia ochrany prírody.

Každý je povinný výrub písomne oznámiť príslušnému 
obecnému alebo mestskému úradu najneskôr do 
piatich dní od uskutočnenia výrubu.

Výruby alebo výsadby v okolí vodných tokov, ciest 
a elektrických vedení sú oprávnení vykonávať 
ich správcovia viac-menej bez obmedzenia. Toto 
oprávnenie vyplývajúce zo zákona sa v súčasnosti žiaľ 
veľmi často zneužíva formou masového výrubu najmä 
brehových porastov.

Stromy rastúce mimo obce, ktoré sú určené na výrub, sa 
musia vo výške 130 cm označiť viditeľnou značkou - ciachou. 
V obci sa označujú v tejto výške na kmeni aj na koreňovom 
nábehu kruhovou značkou.

Pri výruboch je vhodné rozhodnutia obce ohľadne výrubov 
zasielať aj Slovenskej inšpekcii životného prostredia.

Na výrub je podľa platnej legislatívy najvhodnejšie obdobie 
od 1. októbra do 31. marca.

  Viete, že...?
Prečo sa výruby realizujú najmä v období október – 
marec?

Kedy a prečo sa orezávanie konárov robí vo vegetačnom 
období? Kedy to je?

Spoločne vytipujte stromy, ktoré by ste navrhli na 
výrub. Svoj návrh zdôvodnite a spoločne diskutujte.

  

Otázky:

  

Úlohy:

Smutné torzá
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Čo znamená náhradná výsadba? Jednoducho povedané, čo vyrúbeš na jednom mieste, to isté vysaď na mieste, ktoré 
ti určí obec, alebo zaplať za to, čo si vyrúbal a obec vysadí za tie peniaze iné stromy. Ak napríklad nejaký podnikateľ 

vyrúbe na základe schválenej žiadosti niekoľko stromov, aby mohol postaviť halu, tak mu obec určí náhradnú výsadbu – 
miesto a množstvo sadeníc, ktoré zodpovedá približne spoločenskej hodnote vyrúbaných stromov.

Takže obec uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na 
vopred určenom mieste, a to na jeho náklady. Na výsadbu použije prednostne pôvodné a tradičné druhy (teda v našich 
podmienkach nie agát či pajaseň, ale napríklad hrab alebo lipu a pod.). Priamo v sídlach sa neodporúča sadiť alergizujúce 
dreviny, ako napríklad breza, jelša, lieska, hrab, buk, dub alebo jedlý gaštan.

Ak nie je možné uložiť náhradnú výsadbu, uloží obec finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty vyrúbaných 
drevín. Tieto finančné prostriedky za nerealizovanú náhradnú výsadbu môže obec použiť len na výsadbu a údržbu zelene. 

Obce sú povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode.

Pri výbere a umiestnení dreviny 
treba myslieť aj na jej toxicitu. 
Niektoré časti drevín (ako 
napríklad tis, jaseň, agát, pagaštan, 
baza alebo kalina) sú pre človeka 
jedovaté, takže sa neodporúčajú 
vysádzať v blízkosti detských ihrísk.

  Viete, že...?

Náhradná výsadba

Ktoré dreviny by ste radi vysadili na vašom sídlisku, ulici alebo v parku? Svoj 
výber zdôvodnite.

Skúste vlastnými slovami opísať, čo si predstavujete pod pojmom spoločenská 
hodnota drevín.

Rozdeľte sa do skupín a navrhnite plochy vo vašej obci/meste, ktoré by ste určili 
pre náhradnú výsadbu.

  

Otázky:

  

Úlohy:



12 zeleň

ÚSES je tvorený líniovými alebo plošnými prvkami. 
Plošné nazývame biocentrá, ktoré poskytujú vhodné 

podmienky pre existenciu a rozmnožovanie rastlín 
a živočíchov. Líniové nazývame  biokoridory, cez ktoré môžu 
organizmy so zníženou pohyblivosťou v pokoji migrovať 
medzi jednotlivými biocentrami. Spomínané prvky sú 
dopĺňané menšími líniovými i plošnými interakčnými 
prvkami. Nie vždy však je možné zachovať  spojitosť týchto 
prvkov z dôvodu napríklad prítomnosti plynovodu či cesty. 

Je veľmi dôležité, aby biokoridory aj biocentrá mali 
dostatočnú veľkosť a aby v nich boli zastúpené biotopy 
s pôvodným druhovým zložením. Jednoducho povedané, 
aby boli funkčné. Napríklad odvodňovací kanál  s betónovými 
brehmi a trávnatými hrádzami nespĺňa funkciu biokoridoru 
tak, ako meandrujúci potok so vzrastlými brehovými 
porastmi stromov a kríkov. 

Jednotlivé prvky ÚSES majú za úlohu zvýšiť ekologickú 
stabilitu krajiny. To znamená schopnosť krajiny lepšie sa 
vysporiadať s rušivými faktormi, ktoré negatívne vplývajú 
na životné prostredie. Je to napríklad znečistenie vody, 
ovzdušia, zastavané plochy, doprava či erózia pôdy. Funkčné 
prvky ÚSES okrem toho, že poskytujú priestor pre rôzne 
organizmy, účinne tlmia alebo úplne potláčajú tieto faktory.

Celá naša planéta funguje vďaka rôznym  život 
udržujúcim systémom. Počnúc tokmi energie, ktorá 

nevzniká ani nezaniká, iba sa premieňa, cez gravitáciu, 
až po napríklad vodný cyklus. Všetky tieto javy sú 
pospájané. Ak chceme, aby niečo dobre fungovalo, 
je potrebné zabezpečiť dostatočné prepojenie týchto 
systémov, ako aj vzájomné prepojenie ich dielčich 
častí. Aj inžinierske siete, ako sú rozvody plynu, 
vody či elektriny musia byť dostatočne poprepájané 
a v určitých vzdialenostiach zosilnené prostredníctvom 
prečerpávacích staníc alebo trasformátorov. Takisto 
mobilné a internetové siete bez kvalitného spojenia 
a zosilňovačov či vykrývačov nefungujú správne, čo 
niekedy vie narobiť veľké problémy vo fungovaní firiem 
alebo rôznych inštitúcií.

Podobne je to aj so „zelenými sieťami“. Vzájomne 
prepojený súbor prirodzených a prírode blízkych 
ekosystémov, ktoré udržujú prírodnú rovnováhu 
v krajine, nazývame u nás územným systémom 
ekologickej stability. Je označovaný skratkou ÚSES. 
Je členený na tri hierarchické úrovne v rámci štátu – 
miestnu, regionálnu a nadregionálnu. Tieto predstavujú 
akési stavebné kamene medzinárodnej ekologickej 
siete EECONET (European Ecological Network) na 
našom území. 

Mnohé mestá, obce a regióny majú vypracovaný ÚSES 
na miestnej alebo regionálnej úrovni. Dokumentácie 
ÚSES sa zohľadňujú pri  územnoplánovacích 
dokumentáciách a rôznych projektoch výstavby a 
rozvoja. Takto sa pomáha zachovať a chrániť významné 
časti prírody a navrhovať nové prvky na doplnenie 
kostry ekologických sietí.

ZELENÉ SIETE  
V KRAJINE

Prvky ÚSES

Kráľovská botanická záhrada, Kew
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Na Slovensku je najvyšším dokumentom Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability SR, v ktorom 
sú zakotvené základy stratégie ochrany prírody na území štátu. Obsahuje súčasný stav celého priestoru štátu z hľadiska 
jeho ekologickej kvality  a akýsi návod na dosiahnutie ekologickej stability.

Funkčnosť ekologických sietí podporujú aj tzv. „step stones“, akési ostrovčeky v krajine, ktoré poskytujú organizmom 
aspoň úkryt.

  Viete, že...?

Prechádza vašou obcou potok, rieka alebo iný 
líniový prvok, ktorý plní alebo by mohol plniť funkciu 
biokoridoru?

Aké bariéry je potrebné odstrániť alebo zmenšiť, aby 
tento biokoridor mohol lepšie fungovať?

Skúste vlastnými slovami opísať, ako by malo vyzerať 
a fungovať biocentrum. Vedeli by ste identifikovať 
nejaké malé biocentrum aj vo vašej obci alebo v jej 
bezprostrednej blízkosti?

Skúste na obrázku vľavo určiť migračné bariéry, 
biokoridory a biocentrá.

  

Otázky:

  

Úlohy:

Zelený tunel lásky na Ukrajine
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Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

PROJEKT: ZELEŇ

Na základe získaných informácií z publikácie, terénneho prieskumu a nižšie uvedených pokynov k jednotlivým 
bodom zistite skutočnosti uvedené v tabuľke. Svoje zistenia obodujte.

1. Hodnotíte verejnosti voľne dostupné parkové plochy s rozlohou zväčša nad 0,5 ha. Rozloha nie je tak dôležitá 
ako fakt, že táto plocha poskytuje priestor pre odpočinok a aktivity pre využitie voľného času návštevníkov 
(mestský park, parčík, cintoríny s vysokým podielom vysokých stromov, parkové nádvorie – sadovnícky 
upravená plocha medzi domami a blokmi starších bytových domov). 

2. Zdravotný stav zelene:
Zhodnoťte stav posudzovaných stromov v rámci mapovanej lokality podľa nasledujúcej stupnice. Ich zdravotný 
stav potom spriemerujte a obodujte.

výborný – dreviny sú zdravé bez príznakov poškodenia,
veľmi dobrý – na niektorých drevinách sú ojedinelé príznaky ochorení,
dobrý – výskyt malých dutín a pár preschnutých konárov, stabilita stromu nie je narušená a je bezpečný,
nevyhovujúci – presychajúce koruny stromu v rozsahu 1/3 až ½, výskyt pomerne veľkých dutín, narušená 
stabilita stromu v dôsledku zahnívania kmeňa a konárov,
katastrofálny – preschnuté koruny nad 2/3, rozsiahle hniloby kmeňa a konárov, stabilita stromu výrazne 
narušená.

Lokálny bioindikátor
Dostupnosť a funkčnosť zelene, jej stav a starostlivosť o ňu na úrovni samosprávy
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3. Na základe vašich pozorovaní, dostupných informácií od obyvateľov, susedov a predovšetkým návštevy 
obecného/mestského úradu zhodnoťte, aké postupy sa preferujú vo vašej samospráve pri výruboch stromov. 

4. Na obecnom/mestskom úrade zistite, do akej miery sú lokalizované a kvantifikované plochy náhradnej 
výsadby vo vašej samospráve.

5. Pri tejto príležitosti zistite, kto realizuje potrebné opatrenia pri nutných orezoch stromov alebo ich ošetrení.

6. Na príslušnom úrade zistite, či má samospráva spracovanú dokumentáciu MÚSES. Ak áno, vyžiadajte si ju 
k nahliadnutiu. Vyberte si podľa mapy MÚSES lokalitu na území samosprávy s prvkami ÚSES (biokoridory, 
biocentrá, interakčné prvky). Túto časť si odfoťte alebo skopírujte. Ku každému prvku by mal byť v dokumentácii 
aj textový popis s charakteristikou každého prvku. Následne choďte do terénu overiť, či označené, existujúce 
prvky naozaj zodpovedajú ich popisu - podľa tabuľky zhodnoťte a obodujte, do akej miery.  V takýchto prvkoch 
by mali prevažovať pôvodné druhy a mali by byť minimálne narušené ľudskou činnosťou.

Sčítajte body, ktoré ste získali pri jednotlivých podčiarknutých odpovediach. Maximálny možný počet bodov 
je 28 = 100%. Získaný súčet bodov prepočítajte na percentá. Vaším výsledkom bude miera dostupnosti a 

starostlivosti o zeleň vo vašej samospráve.
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