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Všetci sme na jednej lodi. Nikdy toto príslovie asi neplatilo tak ako v súčasnosti.  
O to viac, keď sa táto loď, pod ktorou si môžeme predstaviť našu planétu, začína potápať. 
Vývoj za posledné desaťročia, poznačený drancovaním prírodných zdrojov, znečistením, 
emisiou skleníkových plynov, stratou biodiverzity, populačnou explóziou, nás postavil pred 
viacero výziev. Pred tisíckami utečencov, ktorí opúšťajú svoje domovy z oblastí, kde sa už 
životné podmienky aj ako následok zmeny klímy stali neúnosné, sa viac nedajú zatvárať oči.   
Ako ďalej? (Z. Hudeková)  Foto: shutterstock
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zaujalo nás

necelý rok po parížskej 21. konferencii 
zmluvných strán Rámcového dohovoru 
OSn o zmene klímy (COP 21) sa stretli  
zástupcovia miest a obcí, regionálnych 
samospráv, akademických inštitúcií, súk-
romného sektora a občianskej spoločnosti 
na celosvetovej konferencii a summite 
„Climat chance – Climate actors world 
summit, ktorý sa uskutočnil vo francúz-
skom meste nantes. 

Workshopy, prednášky a diskusné fóra, 
vedené uznávanými medzinárodnými 
osobnosťami v oblasti zmeny klímy, 
sa venovali témam ako spojenie envi-
ronmentálnych cieľov a ekonomického 
rozvoja, nový rámec trvalo udržateľné-
ho rozvoja miest, finančná podpora pre 
aktivity v oblasti zmeny klímy, zapojenie 
všetkých zúčastnených stránok do pro-
cesov v danej oblasti.  

na záver summitu účastníci konferencie 
prijali deklaráciu, ktorá  vysiela jasný odkaz 

nadchádzajúcim podujatiam, ako sú Ha-
bitat iii v Quite a COP22 v Maroku.

V deklarácii sa uvádza nevyhnutnosť 
spoločného prístupu všetkých aktérov  
v oblasti klímy a rozvoja, podčiarkuje sa 
potreba vhodného finančného zabezpe-
čenia na riešenie problematiky zmeny klí-
my osobitne v rozvojových krajinách, ako 
aj pripravenosť pomôcť pri vyhodnotení 
záväzkov, ktoré budú prezentovať jednot-
livé signatárske štáty „Parížskej dohody“ 
v roku 2018.

Spolupráca vládnych inštitúcií s ostat-
nými aktérmi v oblasti zmeny klímy sa 
ukazuje ako nevyhnutná, ak cieľom je do-
siahnuť v oblasti obmedzenie emisií CO2  
a prispôsobenie sa meniacej sa klíme.  

Viac o konferencii prostredníctvom 
web stránky climatechance2016.com, na 
e-mailovom kontakte: contact@climatechan-
ce2016.com a na twitter #ClimateChance. l

 autor: ing. Zuzana Hudeková, PhD.

Mesto Žilina zasiahla smutná správa. autor 
územnoplánovacej dokumentácie mesta 
Žilina ing. arch. antonín Stuchl zomrel. 

ing. arch. antonín Stuchl získal Uzna-
nie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu 
mesta Žilina v roku 2008 za vynikajú-
ce tvorivé výkony v oblasti urbanizmu  
a spracovanie územnoplánovacej doku-
mentácie mesta Žilina. „Pre naše mesto 
bol významným človekom, ktorý napo-
mohol jeho rozvoj. Rodine a pozostalým 
vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ povedal 
zástupca primátora Patrik Groma.

antoním Stuchl sa narodil 15. novembra 
1921 v Bratislave. Po ukončení štúdia na 
Katedre architektúry a pozemného stavi-
teľstva na ČVÚt v Prahe a krátkom pôso-
bení v Štátnych lesoch v Prahe prišiel v roku 
1950 pracovať do žilinského Stavoprojektu. 
V roku 1965 bol na základe konkurzu pove-
rený spracovaním územné ho plánu Žiliny  
a v roku 1968 navrhol územný plán Ži-
liny s dominantným postavením samo-
statných peších ciest a peších námestí. Je 
autorom platného Smerného územného 
plánu Mesta Žilina z roku 1980.  l

Zdroj: Mesto Žilina

Program URBaCt už viac než 10 rokov 
podporuje mestá pri vývoji pragmatic-
kých riešení, ktoré sú nové a udržateľ-

né. Prostredníc-
tvom vzájomnej 
spolupráce a vý-
meny skúseností 
pomáha URBaCt 

mestám rozšíriť ich možnosti tvoriť  
a realizovať integrované mestské po-
litiky v reakcii na miestne problémy.  
V marci bola vyhlásená výzva na tvorbu 
implementačných sietí, do ktorej sa však 
nezapojilo žiadne zo slovenských miest. 
Budú mať možnosť opäť sa zapojiť do 
nových výziev alebo sa pridať do druhej 
fázy pokračovania implementačných sie-
tí. Viac informácií na stránke operačného 
programu www.urbact.eu. l

V ekvádorskom hlavnom meste Quito 
sa 17. – 20. októbra uskutoční histo-
ricky tretia konferencia OSn o bývaní 
a udržateľnom rozvoji miest – HaBitat 
iii. Konferencia sa koná raz za dvadsať 
rokov. Má prijať novú urbánnu agendu 
a naznačiť tak trendy urbánneho rozvo-
ja vo svete na dlhé obdobie. nadviaže 
na predchádzajúce dve konferencie vo 
Vancouveri v roku 1976 a v istanbule 
v roku 1996. Od Slovenska sa očaká-
va aktívne presadzovanie pozícií Eu-
rópskej únie, keďže podujatie sa koná 
počas nášho predsedníctva v Rade EÚ. 
Priebeh konferencie bude prenášaný 
on-line, bude možné sledovať ho, ako 
aj získať ďalšie informácie na stránke 
https://habitat3.org/. l

Spracoval: MDVRR SR

Podporovať a propagovať výstavbu ceno-
vo dostupných riešení bytov budovaných  
s využitím súčasných, inovatívnych staveb-
ných postupov a technológií je cieľom súťa-
že Progresívne, cenovo dostupné bývanie, 
ktorú organizuje Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR. Sláv-
nostné vyhlásenie výsledkov už 18. ročníka 
súťaže sa konalo 8. júna 2016. O ocenenie 
sa uchádzalo celkovo 22 stavieb. na základe 
rozhodnutia odbornej poroty minister odo-
vzdal 6 cien a 2 mimoriadne vecné ceny.  

V kategórii a – bytové domy s úsporným rie-
šením bytov boli ocenené 2. miestom byto-
vý dom s 39 bytovými jednotkami v Hriňo-
vej a bytový dom s 12 bytovými jednotkami  
v obci Mýtna. l

Spracoval: MDVRR SR

Progres v napĺňaní 
Urbánnej agendy 
pre Eú
V historických priestoroch národnej rady 
na Župnom námestí v Bratislave sa 7. júla 
2016 stretli experti z členských krajín EÚ, 
Európskej komisie a európskych inštitúcií. 
na zasadnutí Skupiny pre mestský rozvoj 
(Urban Development Group) prediskutova-
li postup v napĺňaní Urbánnej agendy pre 
EÚ. Jej cieľom je prispieť k dobre fungu-
júcim európskym mestám, poskytujúcim 
kvalitné podmienky na život svojich oby-
vateľov. agenda bude mať priamy vplyv 
na život 80 % občanov EÚ, ktorí budú žiť 
v roku 2050 v mestách a prímestských ob-
lastiach. Urbánna agenda pre EÚ sa reali-
zuje novou pracovnou metódou – formou 
partnerstiev, ktoré sú hlavnými nástrojmi 
jej vykonávania. Dosiaľ boli spustené štyri 
pilotné partnerstvá, výsledkom ich práce 
budú akčné plány. Slovensko koordinuje 
partnerstvo v oblasti bývania. Otvorenie 
nových partnerstiev prediskutovalo Zasad-
nutie generálnych riaditeľov zodpovedných 
za urbánne otázky (DG) na stretnutí 4. ok-
tóbra 2016 v Bratislave.  l

Spracoval: MDVRR SR

mesto Košice pripravuje zadanie 
nového územného plánu
V novom územnom pláne sa chce mesto zamerať na dosiahnutie kompaktnej 
mestskej štruktúry, kultiváciu existujúcej zástavby, najmä verejných priestranstiev, 
využitie voľných pozemkov v zastavanom území mesta a na prestavbu a obnovu 
nevyužívaných, devastovaných areálov priemyslu. Dôraz sa kladie na zeleň, hlavne 
parky, a na ochranu životného prostredia a ekológie územia, budovanie rekreač-
ných a športových areálov. Z konkrétnejších zámerov je sústredenie na zmenu 
využitia územia nákladnej železničnej stanice pre vytvorenie mestského prostredia, 
rozvoj územia anička (Kostolianska cesta) a začlenenie rieky Hornád do urbanis-
tickej štruktúry mesta. Dobudovanie vybavenosti a kvalitných verejných priestorov  
v už existujúcich územiach je jedna z úloh, ktorá bude riešená v rámci  návrhového 
obdobia nového územného plánu do r. 2035. Sčítanie dopravy a aj analýzy potvr-
dzujú životaschopnosť existujúceho dopravného systému, hoci nemá dobudované 
všetky navrhované časti. Doprave by významne pomohlo zlepšenie prepojenia sídlisk  
s mestom, potlačenie bariér v podobe rieky a železničnej trate, predĺženie elek-
tričkovej trate na sídlisko Ťahanovce tak, aby obslúžila čo najväčší počet obyva-
teľov. Pre zvrátenie trendu narastania individuálnej dopravy v meste je kľúčové 
podporiť udržateľnú ekonomickú a najmä hromadnú dopravu a vytvoriť solídne 
podmienky na cyklodopravu a pre peších, súčasne zlepšiť kvalitu mestskej hro-
madnej dopravy.
Spracovanie územného plánu je riadené stavebným zákonom a príslušnými predpismi 
a vyhláškami. nový územný plán bude riešiť úlohy najmä v nasledovných oblastiach: 

1. Urbanistická kompozícia 
2. Funkčné využívanie územia 
3. Doprava a technické vybavenie 
4. Ochranárska problematika 
5.  Ochrana pred povodňami, zosuvmi a inými rizikovými javmi, civilná ochrana 
6. Životné prostredie 
Dokument pripravený ÚHa mesta Košice bude verejne prerokovaný v treťom 

štvrťroku tohto roku. Po verejnom pripomienkovaní bude finálnu verziu zadania 
schvaľovať Mestské zastupiteľstvo v Košiciach. l

Spracoval: ÚHa mesta Košice

Klimatický svetový  
summit 2016 v Nantes 

Zomrel autor 
územnoplánovacej 
dokumentácie 
mesta žilina 
Antonín Stuchl

Program URBACt III Konferencia HABItAt III, QUItO

Ocenenie progresívnych riešení bytovej výstavby



8          URBanita           9URBanita

Zmena klímy

editoriál

ing. Zuzana Hudeková, PhD.

V letných mesiacoch, teda v čase, keď sa pripravovalo číslo Urbanity 
venujúce sa zmene klímy, sa opätovne v médiách objavilo niekoľko 
pomerne závažných správ. avšak, ako sme už pri médiách zvyk-

nutí, často tieto informácie majú nádych senzácie. takto sme sa mohli 
napríklad na jednej strane dozvedieť, že možno už naša generácia zažije 
návrat doby ľadovej až po informáciu, že prejavy zmeny klímy v iraku 
spôsobujú teploty šplhajúce sa k 50 °C. 

Síce počtom mizivá, ale o to hlasnejšia, skupina niektorých klimaskep-
tických vedcov dokonca spochybňuje samotný odohrávajúci sa proces 
zmeny klímy, či naschvál ignoruje a popiera podiel antropogénnych emisií 
– čiže emisií spôsobených ľudskou činnosťou (osobitne emisií najvýznam-
nejšieho skleníkového plynu CO2, ktorý vzniká spaľovaním fosílnych palív).  
K týmto názorom sa niekedy radi pripájajú aj niektorí politici, keďže je 
určite jednoduchšie radšej problém nevidieť, ako ho riešiť.

na jeseň v roku 2015 sa v Paríži predstavitelia svetového spoločenstva 
dohodli na cieli obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia na 
maximálne 2 °C a podľa možnosti významne pod túto hodnotu, čiže 
až na 1,5 °C.

Úroveň oteplenia našej planéty o 1,4 °Celzia (v porovnaní s predin-
dustriálnou dobou) sme dosiahli už v marci 2016 a podľa viacerých 
vedcov sa teda hodnota oteplenia o 1,5 °Celzia dostáva do kategórie 
nesplniteľných cieľov.

aký to má súvis s urbanizmom a rozvojom sídelného prostredia?
Od roku 2007 po prvýkrát v histórii ľudstva žije viac ako polovica 

svetovej populácie v mestských aglomeráciách. V Európe je tento po-
diel „mestského“ obyvateľstva dokonca ešte vyšší, predstavuje viac 
ako 80 %. na lepšiu predstavu uveďme, že hoci mestá svojou plochou 
zaberajú len mizivé 2 % zemského povrchu, ich obyvatelia využívajú  
75 % prírodných zdrojov našej planéty, tri štvrtiny svetovej energie a sú 
zároveň „zodpovedné“ za 70 % emisií CO2! 

Významnú úlohu sídiel mestského typu nikto nepopiera – bez aktívnej 
účasti miest to jednoducho „nepôjde“. Samosprávy však musia nielen 
výrazne redukovať emisie skleníkových plynov na svojom území, ktoré 
spravujú, ale už v súčasnosti sa musia na negatívne vplyvy zmeny klímy 
pripraviť (tieto paralelne bežiace a vzájomne sa prelínajúce procesy sa 
odborne volajú mitigácia a adaptácia). V súčasnosti je známych niekoľko 
nasledovania hodných príkladov z celosvetovo významných miest, ktoré 
zozbierali napríklad aj tvorcovia Cézarom ovenčeného francúzskeho 
dokumentárneho filmu „Zajtra (Demain)“. Pri dostatočných informá-
ciách, snahe, politickej a finančnej podpore je možné veľa na tomto 
poli dosiahnuť. Články, ktoré sme spolu s autormi pripravili, by mohli 
prispieť k riešeniu uvedenej problematiky na Slovensku. Prajem príjemné  
a poučné čítanie.

Foto: Martin Babarík
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téma

P odľa výsledkov vedeckých vý-
sku mov sa klíma vo svete od 
polovice 20. storočia neustále 
otepľuje. V súlade s poslednou, 

piatou súhrnnou medzinárodnou sprá-
vou vytvorenou Medzivládnym panelom 
pre zmenu klímy (iPCC, 2013), sa drvivá 
väčšina vedcov zhoduje na tom, že zvý-
šenie celosvetových priemerných teplôt 
je vyvolané nárastom koncentrácie skle-
níkových plynov v ovzduší ako dôsledok 
ľudskej činnosti. Kľúčové zistenia správy 
potvrdili,  že obdobie 1983 – 2012 bolo 
na severnej pologuli pravdepodobne naj-
teplejšie 30-ročné obdobie za posledných 
1 400 rokov. Prvé desaťročie 21. storočia 
bolo najteplejšie zo všetkých predchá-
dzajúcich desaťročí (priemerná globál-
na teplota vzduchu na Zemi v rokoch  
2001 – 2010 dosiahla 14,47 °C). Prie-
merná globálna teplota vzduchu na Zemi  
v rokoch 2016 – 2035 pravdepodobne 
vzrastie o ďalšie 0,3 °C  až 0,7 °C. 

Približne od roku 1950 boli zaregistro-
vané zmeny vo výskyte prípadov extrém-
neho počasia a extrémnych klimatických 
javov. Je takmer isté, že emisie sklení-
kových plynov v súčasnej, resp. vyššej 
miere môžu spôsobiť zmeny v hladine 
a teplote oceánov, polárnom zaľadnení, 
ľadovcoch, biosfére a v ďalších zložkách 
klimatického systému. niektoré z tých-
to zmien by mohli byť bezprecedentné 
v najnovšej epoche existencie Zeme. 
Vedecké analýzy potvrdili, že zvýšenie 
teploty o 2 °C alebo viac, v porovnaní 
s predindustriálnou dobou, by malo ne-
dozerné následky  vo všetkých oblastiach 
života (EEa, 2010). 

 Prebiehajúca zmena klímy ovplyvňuje 
priamo či nepriamo všetky časti sveta, aj 
keď stupeň ovplyvnenia sa líši v súlade  
s geografickou polohou a prijatými adap-
tačnými opatreniami. niektoré prejavy 
zmeny klímy sú však už z dôvodu dlho-
dobého pôsobenia emisií skleníkových 
plynov z predchádzajúcich desaťročí 
neodvratné. Scenáre sú dosť znepoko-
jivé. Európska environmentálna agentú-
ra vo svojej správe publikovala niektoré 
scenáre zmien v klimatických charakte-
ristikách. na grafe sú bezpochyby alar-
mujúce porovnania zmien  priemerných 
ročných a letných zrážok a teploty (sce-
nár pre roky 2071 – 2100 v porovnaní 
rokmi 1971 – 2000).   

Zmenu klímy a jej negatívne prejavy 
teda právom môžeme považovať za jed-
nu z najväčších hrozieb stability a pro-
sperity Európskej únie, pričom sa právom 
očakáva, že práve sídelné prostredie 
bude ohrozené ešte v zvýšenej miere. 
K takémuto záveru dospela aj územná 

analýza  Monitorovacej siete pre európ-
ske územné plánovanie ESPOn, ktorá 
mestá zaradila medzi najohrozenejšie 
oblasti1.

aké však máme možnosti na riešenie 
tohto problému? Odpoveď je síce pomer-
ne jednoduchá, možno však o to ťažšie 
realizovateľná v praxi. Musíme v čo naj-
väčšej miere zmierniť negatívne prejavy 
zmeny klímy a zároveň sa  na tieto dosa-
hy pripraviť a prispôsobiť sa im.

Zmierňovanie prejavov zmeny klímy 
(mitigácia) predstavuje všetky opatre-
nia, ktoré znižujú emisie skleníkových 
plynov. takýmito opatreniami môže byť 
napríklad prechod na využívanie obnovi-
teľných zdrojov energie, zmeny vo využí-
vaní krajiny, zmeny v dopravnom systé-
me, zvýšenie energetickej hospodárnosti 
budov, udržateľné riešenia odpadového 
hospodárstva a podobne. 

Prispôsobenie sa zmene klímy (adaptá-
cia) znamená, že na základe analýz a vy-

hodnotenia zraniteľnosti a potenciálnych 
rizík všetkých kľúčových oblastí sa na-
vrhnú opatrenia, ktoré budú  realizované 
na zníženie zraniteľnosti, resp. zvýšenie 
reziliencie (odolnosti) sídla alebo mesta.

na problematiku zmierňovania zmeny 
klímy a prispôsobovania sa tejto zmene 
reagujú kľúčové rozvojové dokumenty 
a politiky už dlhší čas.

Základný strategický územný rozvojo-
vý dokument, Územná agenda Európskej 

únie 20202, identifikovala zmenu klímy 
ako výzvu na územný rozvoj a rovnako 
podčiarkla potrebu koordinovania európ-
skych politík. tie sa osobitne týkajú klí-
my, energetiky, vodného hospodárstva, 
dopravy, poľnohospodárstva, výstavby 
a turizmu, čo sa však, žiaľ, do súčasnosti 
nenaplnilo dostatočne.

Stratégia 20-20-20 je stratégiou EÚ, 
ktorá by mala zabezpečiť hospodársky 
rast. EÚ si v nej stanovila päť ambicióznych 
cieľov vrátane oblasti klímy a energetiky, 

Zmena klímy   
– úvod do problematiky, 
politika, dohovory a iniciatívy 
európskej únie a územný rozvoj

Ing. Zuzana Hudeková, PhD., Regionálne ekologické centrum Bratislava

Zmena klímy sa dostáva do popredia ako jedna  
z najvýznamnejších výziev budúcnosti. na naliehavosť  
riešenia sa upozorňuje nielen vo vedeckých kruhoch, táto 
téma sa dotýka naozaj všetkých. Bola prítomná a mohli sme ju 
zhliadnuť aj v rámci otváracieho ceremoniálu olympijských hier 
v Riu. Prejavy zmeny klímy sú totiž v niektorých častiach sveta 
výrazné už v súčasnosti, pričom nikto nepochybuje, že „to 
najhoršie“ s čím sa ľudstvo bude musieť vyrovnať, nás čaká  
v najbližších dekádach. Zmena klímy totiž bez diskusie ovplyvní 
všetky oblasti života, a preto je nutné, aby táto výzva bola 
patrične zahrnutá, prerokovaná a riešená aj prostredníctvom  
urbanizmu a územného plánovania.

Prívalové dažde striedajúce dlhé obdobia sucha sú jedným z následkov zmeny klímy  
Foto: Zuzana Hudeková

Predpokladané zmeny priemerných ročných a letných zrážok, ako aj teploty pre roky 2071 – 2100  
v porovnaní s rokmi 1971 – 2000 (EEA)  

Veterná kalamita v Hnúšti, 2014 
Foto: Martin Babarík
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ktoré by mali členské krajiny splniť do 
roku 2020. V Stratégii Európa 2020 sú 
v oblasti zmierňovania následkov zmeny 
klímy stanovené záväzky do roku 2020 
znížiť spotrebu primárnej energie, množ-
stvo emisií zo skleníkových plynov o 20 % 
a zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov 
energie na 20 % podiel celkovej energe-
tickej spotreby. S určitosťou sa môže po-
vedať, že tieto, akokoľvek náročne vyze-
rajúce ciele nebudú postačujúce. 

V roku 2013 po viacerých čiastkových 
dokumentoch, predstavila Európska komi-
sia Stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu 
klímy (COM/2013/0216). Cieľom straté-
gie je podnietiť všetky zainteresované 
subjekty k urgentnej príprave na nega-
tívne dosahy zmeny klímy.3 Stratégia EÚ 
pre adaptáciu na zmenu klímy  sa zaobe-
rá, okrem iného, aj sídelným prostredím, 
technickou infraštruktúrou a požiadav-
kami na stavby v súvislosti so zmenami 
klímy4. Stratégia EÚ sa opiera o tri hlavné 
piliere.  ide o podporu aktivít na adaptáciu 
členských štátov EÚ. Všetky členské štáty 
sú vyzvané spracovať národné adaptač-
né stratégie. Ďalším pilierom je integrácia 
aspektov zmeny klímy na úrovni EÚ do 
strategických dokumentov pre všetky kľú-
čové sektory hospodárstva, ako sú poľno-
hospodárstvo, rybárstvo, infraštruktúra 

a politika súdržnosti. Radíme sem aj čin-
nosť poisťovní, zvýšenie informovanosti 
v rozhodovacom procese o možných do-
sahoch zmeny klímy (napr. procesy Eia, 
SEa), podporu rozvoja vedy a poznatkov 
v prípade rozhodnutí o opatreniach na 
elimináciu zmeny klímy, či požiadavku 
začleniť adaptáciu do vzorovej iniciatívy 
Dohovoru primátorov a starostov.

V roku 2015 sa zavŕšilo niekoľkoročné 
úsilie o vytvorenie medzinárodnej dohody, 
ktorá by mohla byť základom úspešného 

riešenia problematiky zmeny klímy na 
celosvetovej úrovni. Dohoda bola prija-
tá v rámci konferencie zmluvných strán 
Rámcového dohovoru OSn o zmene klí-
my v decembri 2015 v Paríži. Parížska 
dohoda (ďalej len Dohoda)5 má ambi-
ciózny plán obmedziť nárast globálnej 
teploty na menej ako dva stupne Celzia, 
pričom sa zároveň navrhol päťročný cyk-

lus posudzovania dodržiavania záväzkov 
jednotlivých štátov v oblasti emisií skle-
níkových plynov.  nikto nepochybuje, že 
úloha miest a obcí pri plnení záväzkov 
vyplývajúcich z Dohody bude kľúčo-
vá, preto jej je v dokumente venovaná 
osobitná pozornosť. Parížska dohoda 
sa rovnako venuje nielen problematike 
znižovania emisií skleníkových plynov, 
ale aj dôležitosti adaptácie jednotlivých 
signatárskych krajín na už prejavujúce 
sa negatívne dôsledky zmenenej klímy. 

Dohovor podpísalo 185 krajín vrátane 
Slovenska.

Pre signatárov Rámcového dohovoru 
OSn o zmene klímy Dohoda znamená 
ukončenie závislosti od fosílnych palív, 
zvýšenie energetickej efektívnosti (účin-
nosti) na úroveň 40 % a urýchlenie pre-
chodu na obnoviteľné zdroje energie. 
tieto ciele  bude potrebné zapracovať do 
všetkých európskych politík a stratégií. na 
európskej úrovni sa už začalo s vyhod-
notením cieľov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody a súčasných európskych politík, 
iniciatív a dokumentov6.  

Všetky popísané dohovory, politické 
dokumenty a stratégie sa týkajú národ-
nej úrovne členských krajín EÚ. na lo-
kálnej úrovni európska komisia spustila 
ešte v roku 2008 už spomínanú iniciatívu 
Dohovor starostov a primátorov – Cove-
nant of Mayors (ďalej len Dohovor), ku 
ktorému pristúpilo viac ako 6 600 signa-
tárov.  Dohovor primátorov a starostov 
združuje tie mestá a regióny, ktoré sa 
dobrovoľne zaviazali zvýšiť na svojom 
území energetickú účinnosť a využitie 
obnoviteľných zdrojov energie. Priamy 
záväzok všetkých signatárov je prekro-
čiť ciele Európskej únie a znížiť emisie 
CO2 o 20 % do roku 2020. Dosiahnutie 
tohto cieľa malo byť  popísané v tzv. 
akčnom pláne pre trvalo udržateľnú 
energiu, ktorý obsahuje východiskový 
inventár emisií. akčný plán je kľúčový 
dokument, v ktorom signatár Dohovoru 
popisuje, ako plánuje dosiahnuť svoj cieľ 
zníženia emisií CO2 do roku 2020. Definu-
je činnosti a opatrenia vytvorené na do-
siahnutie cieľov vrátane lehôt a pridele-
nia zodpovednosti. akčný plán pre trvalo 
udržateľnú energiu sa zaoberá všetkými 

oblasťami života v meste – od dopravy, 
osvetlenia, mestských a obytných budov, 
zásobovania teplom a podobne.  

iniciatívou Európskej komisie pre sa-
mosprávy osobitne zameranou na adap-
táciu na lokálnej úrovni je Mayors adapt. 
Už v rámci Stratégie EÚ pre adaptáciu na 
zmenu klímy sa totiž Európska komisia za-
viazala podporovať adaptáciu v sídlach, 
najmä prostredníctvom zavedenia dobro-
voľného záväzku prijať miestne stratégie 
pre adaptáciu a prostredníctvom činností 
na zvyšovanie informovanosti. Podpísa-
ním prístupových dokumentov k tejto ini-
ciatíve sa mestá zaväzujú buď pripraviť 
Stratégiu adaptácie na zmenu klímy ako 
samostatný strategický dokument, alebo 
zahrnúť oblasť adaptácie na zmenu klímy 
už do existujúcich rozvojových plánov 
a dokumentov7. 

ako predzvesť rokovaní v rámci konfe-
rencie zmluvných strán Rámcového doho-
voru OSn o zmene klímy v Paríži vyhlásila 
v októbri 2015 Európska komisia novú 
iniciatívu pre samosprávy.  ide o spojenie 
2 spomínaných iniciatív. na jednej strane 
Dohovoru primátorov a starostov, ktorý 
zaväzoval signatárov z radov miest k dob-
rovoľným záväzkom pri znižovaní emisií 
CO2 a na strane druhej iniciatívy Mayors 
adapt8, ktorá zaväzuje jej signatárov 
k prijímaniu konkrétnych krokov adaptá-
cie na negatívne dosahy zmeny klímy na 
svojom území.  Obe tieto iniciatívy prepo-
jil do spoločnej iniciatívy pre mestá pod 
názvom Dohovor primátorov pre klímy  
a energiu (Covenant of Mayors for Climate 
and Energy). Mestá a obce, ktoré pristúpia 
k tejto spojenej iniciatíve, sa zaviažu do 
roku 2030 znížiť emisie CO2 o minimálne 
40 % v porovnaní s referenčným rokom, 

minimálne o 27 % zvýšiť energetickú efek-
tívnosť a využívanie obnoviteľných zdro-
jov, ako aj spojiť problematiku adaptácie 
na negatívne dosahy zmeny klímy s prob-
lematikou a mitigačnými cieľmi uvedenými 
predtým.

 na Slovensku bol pod gesciou MŽP SR 
vypracovaný dokument Stratégia adap-
tácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy (MŽP SR, 2013)9 (ďalej ako Straté-
gia), do spracovania ktorej boli zapojené 
všetky relevantné ministerstvá, SHMÚ 
a ďalší experti.

Uvedená Stratégia bola schválená  
26. 3. 2014 uznesením vlády SR č. 
148/2014. národná adaptačná straté-
gia navrhuje súbor adaptačných opatrení  
v oblastiach: prírodné prostredie, bi-
odiverzita, sídelné prostredie, zdravie 
obyvateľstva, poľnohospodárstvo, les-
níctvo, energetika, vodné hospodárstvo 
a do prava. V samotnej stratégii sa jedna 
z kapitol venuje  sídelnému prostrediu. 
V nej sa uvádza, že účinným nástrojom 
systémového prístupu k adaptácii, ako aj 
na súčasné i budúce dosahy zmeny klímy 
je adaptačná stratégia. na základe analýz 
a vyhodnotenia zraniteľnosti a potenciál-
nych rizík všetkých kľúčových oblastí je 
následne možné cielene navrhnúť opatre-
nia, ktoré môžu byť realizované na zníže-
nie zraniteľnosti, resp. zvýšenie reziliencie 
(odolnosti) sídla alebo mesta. 

Z hľadiska problematiky územného 
plánovania pre plnenie úloh z uznesenia 
vlády 148/2014 bolo Ministerstvom do-
pravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR  vypracované a publikované Meto-
dické usmernenie, ktoré určuje orgánom 
územného plánovania, aby pri svojej 
činnosti aplikovali adaptačné opatrenia  

v sídelnom prostredí navrhnuté v Stratégii 
zodpovedajúce stupňu územno-plánovacej 
dokumentácie. 

V oblasti územného plánovania bola 
problematika zmeny klímy čiastočne za-
pracovaná do metodickej príručky pre 
obstarávateľov a spracovateľov územ-
noplánovacej dokumentácie „Štandardy 
minimálnej vybavenosti obcí (aktualizácia, 
2010)10. V kapitole „Zeleň“ boli vzaté do 
úvahy výzvy v oblasti zmeny klímy, ako aj 
ochrany biodiverzity. Je tu napríklad na-
vrhnutý index nepriepustnosti, percento 
pokryvnosti drevinami a iné.

Problematika zmeny klímy a adaptá-
cie bola ešte detailnejšie rozpracovaná 
v návrhu Zásad a pravidiel územného 
plánovania11 (2013). V tomto dokumen-
te MDVRR SR bola samostatne rozpraco-
vaná kapitola venujúca sa zmene klímy 
a jej negatívnym vplyvom v jednotlivých 
kľúčových oblastiach sídelného prostre-
dia, ale aj problematika adaptácie na 
zmenu klímy bola osobitne rozobraná 
v rámci kapitoly „Zeleň“.

ako ukazuje prehľad dohovorov, inicia-
tív a metodických usmernení, možností na 
zmiernenie a prispôsobenie sa následkom 
zmeny klímy sa ponúka viacero. ich imple-
mentácia a úspešné zavedenie do praxe 
však stále nie je, bohužiaľ, na dostatočnej 
a žiaducej úrovni. l

téma

Slávnostné spustenie Dohovoru primátorov pre klímy a energiu v októbri 2015  Foto: Zuzana Hudeková

Tienenie v prehriatych uliciach ako jeden z prostriedkov na zmiernenie letných horúčav
Foto: Zuzana Hudeková

Ukážka udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v sídle  Foto: Zuzana Hudeková

Resume:
Climate changes are coming to the fore as one 
of the most important challenges of the future. 
the need to find a solution is highlighted not 
only in scientific circles, but this topic affects all 
of us. according to the results of scientific re-
search, the global climate has been constantly 
getting warmer since the mid-20th century. 
it is almost for sure that current or increased 
greenhouse gas emissions can cause changes 
in the level and temperature of oceans, polar 
glaciation, icebergs, biosphere and other parts 
of the climate system. Some of these changes 
can get unprecedented in the newest era of the 
Earth´s existence. Scientific analyses confirmed 
that the temperature increase by 2°C or more 
compared to the pre-industrial era can have 
unpredictable consequences in all spheres of 
life. the solution lies in the mitigation of the 
negative effects of climate changes and in pre-
paration and adaptation to the largest extent 
possible. the mitigation of and adaptation to 
climate changes have long been addressed by 
the key development documents and policies, 
including the territorial agenda or Strategy 
2020. the European Commission´s initiatives at 
the local level include the Covenant of Mayors 
and the Mayors adapt. the Paris agreement 
adopted in December 2015 is expected to ra-
dically reduce greenhouse gas emissions, put 
an end to the dependence on fossil fuels, and 
increase energy efficiency to 40%. in Slovakia, 
the Strategy for the adaptation of the Slovak 
Republic to the adverse Effects of Climate 
Changes was adopted. this documents deals, 
among other things, with settlement environ-
ments. Guidelines and manuals have also been 
issued. However, the implementation still lags 
behind the desired level. 
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Námestie Tåsinge v Kodani je plne „adaptované“ na         negatívne dosahy zmeny klímy. Všetka zrážková voda nielen zo spevnených plôch námestia, ale aj z okolitých striech vsakuje, alebo vteká do  
otvorených retenčných vodných plôch, ktoré spríjemňujú         mikroklímu námestia  Foto: www.archdaily.com, www.inverse.com

Adaptačné 
opatrenia  
v sídlach  
na slovensku 
a v zahraničí
Vplyvy zmeny klímy sa už prejavujú a budú sa prejavovať 
dlho po tom, ako nastúpime na cestu rozumného 
rozvoja. Mestá a sídelné prostredie budú patriť  
k najohrozenejším negatívnymi dosahmi zmeny klímy. 
S cieľom pripraviť sa na tieto účinky viaceré mestá 
v zahraničí zrealizovali a stále realizujú inšpiratívne 
projekty, kde sú často spojené adaptačné a mitigačné 
ciele. Prvé, rozsahom menšie projekty sa zrealizovali  
aj na Slovensku. Článok sa bude snažiť ich priblížiť.

téma

Ing. Martina Paulíková, Nadácia Ekopolis   
Ing. Zuzana Hudeková, PhD., Regionálne ekologické centrum, Bratislava

K limatická zmena je globálny prob-
lém s lokálnymi dosahmi. Keďže je 
výsledkom neudržateľných spô-
sobov rozvoja, reakciou by mala 

byť v prvom rade zmena postupov, roz-
hodovania a celkové smerovanie k trvalo 
udržateľnému rozvoju vo všetkých sek-
toroch a oblastiach života. Vplyvy zme-
ny klímy sa však už prejavujú a budú sa 
prejavovať dlho po tom, ako nastúpime na 
cestu rozumného rozvoja (ak sa to vôbec 
podarí). Preto je nevyhnutné plánovať  
a realizovať adaptačné opatrenia na pri-
spôsobenie sa negatívnym dosahom zme-
ny klímy už teraz, a to aj v oblastiach, kde 
momentálne nie sú ešte také viditeľné. 
Podľa 5. hodnotiacej správy Medzivládne-
ho panelu pre zmenu klímy z roku 2014 sú 
adaptačné opatrenia v mestách kľúčové 

pre úspešnú adaptáciu na zmenu klímy 
vo všeobecnosti. 

aj Parížsky dohovor, zameraný oso-
bitne na zníženie emisií skleníkových ply-
nov, sa s rovnakou dôležitosťou venuje aj 
problematike adaptácií. 

Rastúce riziká spojené s dôsledkami 
zmeny klímy v urbanizovaných oblastiach 
zvyšujú zraniteľnosť miest a môžu mať 
zásadné negatívne dosahy na kvalitu ži-
vota obyvateľov (ich bezpečnosť, zdravie, 
majetok), ako aj na národnú ekonomiku, 
ekosystémy a prírodné zdroje. 

Bez ohľadu na medzinárodné záväz-
ky a dohovory viaceré mestá príkladne 
nastúpili na cestu rapídneho znižovania 
emisií skleníkových plynov na svojom 
území, ale aj s realizáciou efektívnych 
adaptačných opatrení. na Slovensku sa 

javí situácia z rozličných dôvodov kompli-
kovanejšia.

Príklady zo zahraničia
Problematika zmeny klímy sa v mnohých 
mestách „plynulo“ začlenila do širšie a dlh-
šie uplatňovaného princípu udržateľného 
rozvoja mesta. Z tohto dôvodu je nieke-
dy náročné vybrať a predstaviť projekty  
s realizovanými „výsostne“ adaptačnými 
opatreniami, pretože často ide o kombi-
náciu mitigačných (uhlíkovo neutrálnych) 
riešení spolu s adaptačnými riešeniami. 
Pokúsili sme sa predstaviť niekoľko aktu-
álnych realizácií z posledných rokov.

Kodaň – námestie tåsinge
Za vlajkovú loď je možné považovať 
mesto Kodaň, ktoré sa ako prvé mesto 

na svete zaviazalo do roku 2025 stať „uh-
líkovo neutrálnym“. V prípade tohto mes-
ta pôjde v nasledujúcich 2 desaťročiach  
o zníženie emisií CO2 zo súčasných 2,5 
milióna ton na 1,2. Osobitná pozornosť 
sa venuje sektoru bývania, ktoré je zod-
povedné v meste za 75 % emisií CO2.

námestie tåsinge je pilotným projek-
tom, ktorý dokazuje, že je možné využitím 
zrážkovej vody vytvoriť atraktívne prostre-
die pre krátkodobú rekreáciu obyvateľov.  
Projekt, ktorý sa realizoval v roku 2014, 
premenil pôvodne trávnatú plochu námes-
tia, na ktorom sa nachádzalo aj parkovisko, 
na ukážkový projekt v oblasti adaptácie, 
ale aj ochrany biodiverzity.

Zrážková voda z plochy námestia priamo 
vsakuje v zasakovacích terénnych modelá-
ciách. Zároveň sa zbiera zrážková voda aj  

z okolitých striech budov, odkiaľ sa vedie do 
podzemného rezervoáru, kde sa následne 
využíva ako vodný prvok a na hry detí.

Paríž – prestavba ZAC Pajol 
Od druhej polovice 19. storočia bola plo-
cha 3,4 hektára v severnej časti Paríža 
poznačená rozvojom železničnej dopravy. 
Po prvej svetovej vojne, v súvislosti so 
zdvojením koľajiska smerujúceho na Gare 
de l´Est sa postavilo niekoľko obslužných 
budov pozdĺž trate. takto vznikla v roku 
1926 dlhá hala „Pajol“, ktorá slúžila na 
prekládku poštových zásielok a tovaru. 
Hala bola postavená v secesnom štýle 
za použitia kovovej konštrukcie a betónu  
a slúžila do konca 70. rokov.

Po ukončení činnosti sa priestor aj  
s okolitými budovami stal opustenou a za-

nedbanou oblasťou, typickým mestským 
brownfieldom patriacim SnCF (Société na-
tionale des chemins de fer français, národ-
ný francúzsky železničný dopravca).  Už od 
polovice 90. rokov sa v tomto priestore za-
čali aktivizovať občania, umelci a rozličné 
spolky.  Založili si tu komunitné záhrady, 
malú alternatívnu scénu divadla a pod. 

V roku 1994 nadobudla tento areál 
parížska radnica, ktorá chcela v danej 
lokalite postaviť bytové domy s viac ako 
600 bytovými jednotkami. tento mestský 
projekt však narazil na nepriaznivú reakciu 
miestnych obyvateľov. Jedným z hlavných 
dôvodov bol aj ten, že 18. parížsky obvod, 
kde sa Halle Pajol nachádza, je mimoriad-
ne husto zastavaný, bez dostatku zele-
ných plôch a občianskej vybavenosti. aj  
z tohto dôvodu sa v roku 1999 odstúpilo  

Okrasné jazierka zo zrážkovej vody v záhrade  
Rózy Luxemburgovej  Foto: Zuzana Hudeková

Strešná konštrukcia haly s umiestnenými fotovoltickými panelmi  Foto: Zuzana Hudeková
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od projektu výstavby. následne od roku 
2000 sa začalo s prípravou projektu pre-
stavby a revitalizácie, ktorý by viac napĺ-
ňal očakávania obyvateľov.

Od roku 2002 do roku 2013 sa v oje-
dinelom procese tvorby tohto mestského 
projektu stretli rozliční aktéri – od volených 
poslancov, zástupcov služieb, architektov  
a záhradných architektov, asociácií a zdru-
žení obyvateľov tejto štvrte s cieľom vytvo-
riť víziu obnovy priestoru. Vďaka takejto 
širokospektrálnej spolupráci bol nakoniec 
ponechaný kovový skelet budovy, kde bola 
umiestnená občianska vybavenosť (kniž-
nica, telocvične, prednáškové miestnosti, 
školské zariadenia, ubytovňa pre mládež, 
obchody, kaviareň), ako aj vytvorené nové 
verejné priestory a záhrada.

Hala Pajol je energeticky veľmi úsporná 
budova a zároveň jej 1 988 fotovoltických 
panelov, umiestnených na streche vyrobí 
410 000kWh/rok, ju činí energeticky „po-
zitívnou budovou“ (viac elektriny vyrobí, 
ako spotrebuje). Solárne panely stačia na 
pokrytie spotreby teplej vody. Bolo vytvo-
rených 9 000 m2 novej zelene – konštruk-
čne prekrytá záhrada, ktorá dostala meno 
po revolucionárke Róze Luxemburgovej.  
nachádza sa tu aj komunitná záhrada pre 
obyvateľov na pestovanie zeleniny. 
Z hľadiska udržateľného hospodárenia  
s vodou sa aplikovalo viacero postupov:
l  vybudovanie vegetačných striech na 

budove súčasného gymnázia a na bu-
dove podnikateľského centra,

l  zachytávanie tzv. „sivej vody“ z kúpeľní, 
ktorá sa čistí pomocou biotechnológií  
a následne sa používa na sanitárne úče-
ly a údržbu objektov,

l  zachytávanie zrážkovej vody z budovy 
bývalej haly, ktorá sa vedie do okrasných 
jazierok v záhrade Rózy Luxemburgovej 
a ďalej sa využíva na polievanie.

Stavba sa realizovala od roku 2009 po-
stupne v etapách, v roku 2015 bola zreali-
zovaná záhrada a verejné priestranstvo 
pred halou. Celkové náklady sa odhadujú 
na 63 miliónov eur.
 
Water Plaza Rotterdam
Water Plaza v Rotterdame bola navrhnutá 
miestnym rotterdamským architektonic-
kým štúdiom DeUrbanisten, zaoberajúcim 
sa pri svojej tvorbe úpravou verejných 
priestranstiev s aplikovaním princípov 
udržateľného hospodárenia so zrážko-
vými vodami. Hlavným cieľom „vodných 
námestí (water plazas)“ je ochrániť pred 
lokálnymi pluviálnymi záplavami okolitú 
infraštruktúru a budovy.  Počas inten-
zívnych lejakov, keď spadne extrémne 
množstvo zrážok, sa postupne vodou na-
pĺňajú jednotlivé časti „vodného námes-

tia“. Mimo tohto obdobia môžu tzv. vodné 
námestia“ plniť spoločenskú, zhromažďo-
vaciu, rekreačnú či športovú funkciu ako 
akékoľvek iné verejné priestranstvo. 
 „Vodné námestie“ v Rotterdame je možné 
rozdeliť na dve hlavné časti: na časť urče-
nú na šport a na ihrisko s terénnymi mo-
deláciami, ktoré sú zároveň aj retenčný-
mi nádržami. Športovisko je umiestnené  
1 m pod terénom a  vstup naň umožňujú 
schody, ktoré zároveň môžu slúžiť ako 
prípadné hľadisko pre divákov sledujú-
cich športové zápasy. ihrisko s terénnymi 
modeláciami poskytuje priestor na pikni-
kovanie a rozličné hry pre deti.

Celkovo je námestie dimenzované na 
retenciu (zadržanie) 1 000 m3 zrážkovej 
vody. V čase „dažďa“ sa tu vytvoria po-
tôčiky, ako aj malé ostrovy a iné zákutia, 
ktoré môžu lákať deti  na hru s vodou.

Objem zrážkovej vody je tu možné po-
nechať až do ukončenia hrozby lokálnych 
povodní.  Vtedy sa akumulovaná zrážková 
voda postupne vypustí do najbližšieho 
vodného recipientu.

Prestavba námestia sa zrealizovala  
v rokoch 2012 – 2013.

Otvorená záhrada Brno – Nadace Partnerství
V roku 2006 zakúpila nadace Partnerství 
(ďalej ako nadácia) pozemky aj s budo-
vou na úpätí Špilberku v Brne.  Hlavným 
cieľom tejto kúpy bola idea vytvorenia 
nielen Vzdelávacieho a poradenského 
centra, ale aj výučbovej záhrady a miest-
nej farmy priamo v meste.

S týmto zámerom nadácia zrekonštru-
ovala pôvodnú budovu (v súčasnosti sa 
označuje ako budova B) a postavila novú 
budovu (v súčasnosti sa označuje ako bu-
dova C) s vegetačnou strechou.

Cieľom projektu rekonštrukcie, ako aj ce-
lej stavby bolo vytvorenie modelovej uhlí-
kovo neutrálnej prevádzky objektov („carbon 
zero“), čo sa aj podarilo a praxou overilo.

Budovy sú v energeticky pasívnom 
štandarde.  Rozloha vegetačnej strechy 
na budove C je 425,5 m2. Klimatický efekt 
samotnej vegetačnej strechy je podpore-
ný aj zelenou fasádou na budove.

Zrážková voda sa odvádza pomocou 
drenážneho systému do podzemných 
nádrží s celkovým objemom 40 m3. Zhro-
maždená voda sa následne využíva na 
sanitárne účely v budove C, ako aj na zá-
vlahu záhrady.

Použitá sivá voda sa čistí v koreňovej 
čističke (najprv preteká štrkopieskovým 
filtrom a následne je dočistená pomocou 
baktérií v koreňovej čistiarni). Jazierko zá-
roveň slúži na ekovýchovné účely.

Celkové náklady na novostavbu, rekon-
štrukciu pôvodnej budovy a vytvorenie 
okolitej vzdelávajúcej záhrady dosiahli 
vyše 103,9 milióna Kč bez DPH, ale budovy 
majú veľké úspory na samotnej prevádzke.  
V porovnaní s obdobnými budovami sa na 
prevádzke šetrí okolo 500 000 Kč ročne.

Príklady zo Slovenska
Stratégia adaptácie Slovenskej republi-
ky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, 
ktorú schválila vláda SR v marci 2014, 
rozdeľuje adaptačné opatrenia do troch 
základných skupín: 

l  sivé opatrenia – infraštruktúrne projek-
ty, fyzické zásahy alebo stavby, 

l  zelené prístupy (prírode blízke opatre-
nia, ekosystémovo založené prístupy) 
- prvky tzv. zelenej a modrej infraštruk-
túry, ktoré využívajú biodiverzitu a eko-
systémové služby ako hlavný element 
celkovej adaptačnej stratégie prispôso-
benia sa nepriaznivým vplyvom zmeny 
klímy,

l  mäkké, neštrukturálne opatrenia  –  zme-
ny zaužívaných postupov, politiky a stra-
tégie, vzdelávanie, šírenie informácií.

Stratégia síce stanovuje, že na Slovensku 
sa má klásť vyšší dôraz na zelené prístupy 
a mierne neštrukturálne opatrenia, v praxi 
však stále prevládajú skôr návrhy sivých 
opatrení a riešenia zamerané na technický, 
štrukturálny a ekonomický rozvoj. Z ná-
rodnej úrovne zatiaľ úplne chýba podpora 
neštrukturálnych opatrení a veľmi malá 
pozornosť je venovaná zeleným opatre-
niam. Spracovanie adaptačných plánov 
regiónov a sídiel však zostáva úplne na 
pleciach samospráv, ktoré majú v súčas-

nej mizérii množstvo kompetencií, ale ne-
dostatok finančných a ľudských kapacít. 
ak aj nejaké adaptačné opatrenia reali-
zujú, zriedka sú súčasťou dlhodobejšieho  
a systematickejšieho plánu, prípadne pria-
mo miestnej stratégie adaptácie. Skôr ide  
o ad hoc riešenia konkrétnych problémov. 
to vytvára riziko do budúcnosti, že ako 
prvé sa budú realizovať tie opatrenia, 
ktoré v skutočnosti nie sú až také účinné 
a naopak, že efektívne riešenia sa budú 
odsúvať iba z dôvodu, že celkom nepo-
známe zraniteľnosť územia a ani synergiu 
možných adaptačných opatrení. 

napriek tomu nie je riešením nerobiť 
nič. Skúsenosti z grantovo asistenčných 
programov nadácie Ekopolis aj ďalších 
podporných finančných schém ukazujú, 
že aj bez adaptačnej stratégie je mož-
né začať malými zelenými opatreniami, 
ktoré pozitívne pôsobia na svoje okolie  
v každom prípade, aj keď nevieme kvan-
tifikovať ich vplyv na zlepšenie odolnosti 
územia. Okrem adaptácie na negatívne 
dôsledky zmeny klímy totiž prispievajú  

Water Plaza Rotterdam  Foto: Zuzana Hudeková

Krupina  Foto: achív mesta Krupina, Martina Paulíková Gymnázium vo Zvolene  Foto: Martina Paulíková

Biotop – koreňová čistička  Foto: Lenka Grossmannová
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k zvýšeniu odolnosti ekosystémov, zacho-
vaniu biologickej rozmanitosti, predchá-
dzajú degradácii ekosystémov, obnovujú 
vodný cyklus či zmierňujú efekt tzv. mest-
ského tepelného ostrova. 

Obnova jazierka v parku v Prievidzi
Malé vodné plochy a prvky dokážu účinne 
meliorovať klímu v svojom okolí a sú pre 
kvalitu životného prostredia v urbanizova-
nom okolí veľmi dôležité. Finančne a tech-
nicky menej náročné, ako vytváranie úplne 
nových prvkov, je obnova pôvodných jazie-
rok, malých rybníkov či mokradí. ak aj boli 
tieto prvky zničené či zanedbané, zostal 
po nich priestor, kde je možná ich obnova  
a začlenenie do urbanizovaného prostre-
dia. V intenzívne zastavanom prostredí je 
to vždy jednoduchšie, ako hľadať nový 
voľný priestor pre nové vodné prvky. 

V mestskom parku v Prievidzi, pri rieke 
nitra, pred niekoľkými desaťročiami existo-
valo jazierko. Postupne sa pokazilo stavidlo 
na jeho napúšťanie z rieky, priestor zarás-
tol, voda sa sem dostávala iba pri zrážkach 
a vyšších stavoch v rieke, preto bola zne-
čistená a bolo jej málo. V rokoch 2013 – 
2014 samospráva, rybári a dobrovoľníci po 
asi 35 rokoch priestor jazierka vyčistili od 
odpadu aj od náletovej vegetácie, opravili 
stavidlá, spriechodnili prívody aj výpusty  
a jazierko znovu napustili vodou. Jazierko 
na vhodných miestach prehĺbili. V okolí 
osadili lavičky, vysadili nové stromy a do 
jazierka „nasadili“ rybári aj ryby. 

Okrem pozitívnych vplyvov na život-
né prostredie v okolí, vodný režim parku, 
zachovanie biodiverzity, sa stalo jazierko 
opäť centrom pozornosti miestnych oby-
vateľov, kde sa chodia radi prechádzať  
a trávia tu voľný čas. 

Obnova vodnej plochy v mestskom par-
ku v Prievidzi znamená účinnejšie ochla-
dzovanie vzduchu v mestskom prostredí 
aj zvýšenie biodiverzity územia.

Dažďová záhrada pri gymnáziu 
Dažďové záhrady sú prirodzené alebo 
umelo vytvorené plytké terénne zní-
ženiny s priepustnou pôdou, drenážou  
a rastlinnou výsadbou, ktorá je schopná 
vydržať dočasné zaplavenie. Steká do 
nej nadbytočná dažďová voda z okoli-
tých spevnených plôch a umožňuje jej 
prirodzenú infiltráciu do pôdy. 

Vysádzajú sa špeciálne vybrané rast-
linné spoločenstvá, ktoré slúžia ako filter 
(udržiavanie kvality vody) a zabezpečujú 
výpar. Dažďové záhrady postupne vzni-
kajú na rôznych miestach, pretože ich 
konštrukcia nie je zložitá a je ich možné 
založiť takmer kdekoľvek. 

Vo Zvolene v r. 2015 vznikla dažďová 
záhrada pri budove gymnázia Ľ. Štúra. 
V rámci programu Modrá škola vybudo-
vali pedagógovia, rodičia a dobrovoľníci 

aj nové átrium, kde je atraktívny vodný 
prvok zásobovaný vodou zo strechy.  
Z ďalšej časti strechy gymnázia je voda 
jednoduchým spôsobom zvedená do 
umelo vybudovanej priehlbiny – dažďovej 
záhrady. tá už po prvom roku nielen zadr-
žiava vodu, ale je aj atraktívnym prvkom 
skrášľujúcim priestor pred školou. 
   
Presmerovanie vody do nádrže  
v Krupine
Cesty a iné spevnené plochy pri silných 
dažďoch či rýchlom topení snehu sústre-
ďujú odtok vody a často ho nasmerujú na 
miesta, kde spôsobí poškodenie majetku 
či ohrozenie zdravia a životov. Podobne 
to bolo aj v Krupine na novej rozvojovej 
ploche so začínajúcou výstavbou rodin-
ných domov. Samospráva mesta dala  
v ceste vybudovať „odrážky“, ktoré pre-
smerovali dažďovú vodu zo spevnenej 
cesty jednoduchými jarkami do lokality, 
kde bola pred desiatkami rokov umelo 
vyhĺbená protipožiarna nádrž. O tú sa 
už dlho nikto nestaral, postupne zarástla  

a vznikla tu mokraď. táto však počas leta 
nebola zásobovaná vodou, a tak pravidel-
ne vysychala. Práve toto miesto sa stalo 
príležitosťou odviesť nadbytočnú dažďo-
vú vodu do mokrade, a tak navyše zlepšiť 
stav tohto biotopu, napr. vytvoriť priestor 
pre vodné vtáctvo či obojživelníky. Popri 
stavebných prácach na presmerovanie 
vody miestni vysadili aj množstvo drevín, 
nádrž aj okolie vyčistili od odpadu. 

Zber dažďovej vody  
v Dolnom Kubíne
Zadržiavať a využívať dažďovú vodu  
v meste znamená účinne prispieť k adap-
tácii mestskej krajiny na zmeny klímy. ná-
drže na dažďovú vodu sa dajú osadiť aj 
pri väčších budovách, časť nákladov sa dá 
minimalizovať aj dobrovoľníckou prácou. 
Existujúce technológie umožňujú využiť 
zadržanú vodu na polievanie, kropenie či 
umývanie spevnených plôch, splachova-
nie toaliet, ale aj pranie. 

areál základnej školy Petra Škrabáka  
v Dolnom Kubíne, podobne ako iné školské 
areály, je pomerne rozsiahly, a preto jeho 
údržba vyžaduje veľké množstvo vody. 
V r. 2014 oslovilo vedenie školy rodičov  
a zamestnancov a spoločne osadili na 
pozemku 6 000-litrovú podzemnú nádrž. 
Do prác sa zapojili aj žiaci, ktorí okrem 
kopania jamy na nádrž pomáhali aj pri 
úprave okolia, vybudovaní dažďovej zá-
hrady, vý sadbách drevín, byliniek a kvetov. 
Voda z nádrže je čerpaná ručnou pumpou, 
prebytky sú odvádzané do kanalizácie. 
Dažďová voda bola z inej časti strechy 
školy presmerovaná aj do už existujúceho 
jazierka.  l

Dolný Kubín  Foto: Mária Studeničová, Martina Paulíková

Mgr. Lenka Chocholová, odbor politiky zmeny klímy, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, Ministerstvo životného prostredia SR

Zmena klímy je jednou z najväčších globálnych výziev súčasnej environmentálnej 
politiky. Jej nepriaznivé sociálno-ekonomické dosahy na životné prostredie sú 
čoraz dôraznejšie a vyžadujú si aktívne riešenie a spoluprácu krajín tak v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov, ako aj v oblasti adaptácie na zmenu klímy. 

Politika zmeny klímy  
so vzťahom k sídelnému prostrediu  
v slovenskej republike

P rávny rámec medzinárodnej spo-
lupráce v oblasti zmeny klímy 
tvorí Rámcový dohovor Organi-
zácie Spojených národov o zme-

ne klímy a Kjótsky protokol k dohovoru. 
Svetové spoločenstvo sa od r. 2009 usi-
lovalo o prípravu novej globálnej dohody, 
ktorá by znamenala širšie zapojenie krajín 
tak, aby sa k redukčným záväzkom popri 
vyspelých krajinách pripojili aj dynamicky 
rastúce rozvojové krajiny.

toto úsilie bolo úspešne zavŕšené v de-
cembri 2015 na 21. konferencii strán do-
hovoru v Paríži. nová dohoda bola prijatá 
dňa 12. decembra 2015. Európska únia 
a spolu s ňou aj Slovensko sa usilovali 
o ambicióznu, férovú a trvácnu dohodu. 
treba povedať, že všetky tieto ciele nová 
dohoda spĺňa. Samotným prijatím sa však 
práca na novom globálnom klimatickom 
režime nekončí, naopak, iba sa začína.

Parížska dohoda
Parížska dohoda je globálna dohoda  
o zmene klímy, jej cieľom je obmedziť rast 
globálnej teploty do konca storočia o ma-
ximálne 2 °C a podľa možnosti významne 
pod túto hodnotu, len o 1,5 °C v porovnaní 
s predindustriálnym obdobím.

Dohoda zaväzuje k znižovaniu emisií 
všetky štáty, nielen rozvinuté, požaduje sle-
dovanie a reportovanie emisií od všetkých 

krajín. Povinnosť reportovať bola doteraz 
len pre rozvinuté štáty, rozvojové krajiny 
predkladali správy o emisiách skleníkových 
plynov dobrovoľne. nová dohoda sa po 
prvýkrát dôslednejšie venuje adaptácii na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Vstup do platnosti
Parížska dohoda nadobudne platnosť 
od 30. dňa po dátume, keď najmenej 
55 zmluvných strán dohovoru, ktorých 
emisie celkovo predstavujú najmenej  
55 % celkových emisií skleníkových ply-
nov, uloží svoje listiny o ratifikácii, prijatí, 
schválení alebo pristúpení. 

Dohoda je otvorená na podpis v sídle 
Organizácie Spojených národov v new 
Yorku presne 1 rok, počnúc 22. aprílom 
2016  –  Dňom Zeme. Európska únia spo-
lu s najvyššími predstaviteľmi členských 
štátov vrátane Slovenska podpísali do-
hodu na slávnostnej ceremónii v new 
Yorku. Celkovo na ceremónii podpísalo 
Parížsku dohodu 175 strán Rámcové-
ho dohovoru OSn o zmene klímy a 15 
krajín pri tejto príležitosti uložilo svoje 
ratifikačné listiny. Do konca septembra 
2016 uložilo svoje listiny 61 krajín, kto-
rých emisie spolu predstavujú 47,79 % 
globálnych emisií. Slovenská republika 
ukončila svoj vnútroštátny ratifikačný 
proces 28. septembra 2016.“

Množstvo krajín vyjadrilo podporu Pa-
rížskej dohody jej podpisom. a tak vzni-
kol medzinárodno-politický impulz pre jej 
rýchlu ratifikáciu. Zároveň nastal čas aj na 
prípravu kompletného právneho rámca pre 
jej riadne fungovanie.

Redukčné záväzky
Všetky krajiny, ktoré prijali dohodu, mu-
sia mať redukčné záväzky – tzv. národne 
definované príspevky (nDC). na rozdiel 
od minulosti si každá krajina stanovuje 
sama, akým spôsobom a v ktorých sek-
toroch sa bude usilovať o zníženie emisií 
skleníkových plynov. Očakáva sa, že roz-
vinuté krajiny, ktoré už mali záväzky pod-
ľa Kjótskeho protokolu, budú pokračovať  
v podobnom duchu, t. j. absolútne reduk-
čné ciele pre všetky hospodárske sektory. 
Zatiaľ predložené nDC tomu aj nasved-
čujú. Rozvinuté krajiny predložili kvanti-
fikované redukčné záväzky, pokrývajúce 
všetky sektory. a hoci sa v mnohých pa-
rametroch líšia – východiskový rok, cie-
ľový rok – všetky prinášajú v konečnom 
dôsledku čisté zníženie emisií. 

napríklad Európska únia má záväzok 
znížiť svoje emisie do roku 2030 o 40 %  
v porovnaní s rokom 1990. Spojené štáty  
a Kanada si zvolili iný východiskový rok: 
2005 a redukčné záväzky - 28 % resp. -30 % 
do roku 2025. Viaceré krajiny tiež zahrnuli 

Zdroj: HB REAVIS

Resume:
a number of successful projects applying 
adaptation measures have been crated ab-
road (e.g. Water Plaza in Rotterdam, Climate 
neutral District in amsterdam, reconstruc-
tion of the Pajol Hall in Paris, etc.). Recently, 
Slovakia has also seen the implementation 
of several partial pilot projects within public 
spaces and designated school areas, taking 
into consideration the changing climate con-
ditions and with a special focus on sustai-
nable management of rain waters (Rain Gar-
den at the Secondary Grammar School in 
Zvolen, Rainwater Collection in Dolný Kubín, 
etc.). these projects are pioneer activities of 
minor extent and financially less demanding 
compared to similar projects abroad. When 
comparing the situation, we are forced to 
state that the methodological and expert 
support for the creation of adaptation stra-
tegies at the national level and the support 
of nature-oriented adaptation measures and 
solutions are insufficient. We firmly believe 
that 2016 will bring a turn in this field, as 
the Operational Programme Quality of the 
Environment is expected to (also) support 
green measures addressing adaptation to 
the adverse effects of climate changes with 
a focus on flood protection.
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takéto dramatické zmeny sa nedajú 
dosiahnuť rýchlo. Pravdepodobne bude-
me potrebovať desaťročia, aby sme sa  
k takýmto hodnotám aspoň priblížili. Preto 
má nová Parížska dohoda zmysel: je nástro-
jom na to, aby sme postupne mohli prebu-
dovať ekonomiku smerom k udržateľnej  
a nízkouhlíkovej budúcnosti. 

Slovensko podporovalo prijatie novej 
dohody a prispelo k tomu, že Európska 
únia bola najsilnejším motorom dosiah-
nutia dohody, ktorá je vysoko ambicióz-
na, férová, dlhodobá a na základe ktorej 
vzniká systém sledovania emisií a plnenia 
záväzkov pre každú krajinu.

Prioritou medzinárodného spoločen-
stva je zabezpečiť, aby do konca roka 
2016 alebo čo najskôr potom ratifikova-
li Parížsku dohodu všetky kľúčové štáty  
a Parížska dohoda tak mohla nadobud-
núť platnosť. Samotná Európska únia  
a jej členské štáty sa budú snažiť ratifiko-
vať Parížsku dohodu spoločne. Európska 
únia a všetky jej členské štáty pritom mu-
sia rešpektovať svoje vlastné vnútroštátne 
predpisy, ako aj aktuálny vývoj politickej 
situácie v oblasti zmeny klímy. l

Resume:
the Paris agreement is a global agreement on cli-
mate changes, aimed to hold the increase in the 
global temperature to well below 2°C above pre-
industrial levels and to pursue efforts to limit the 
temperature increase to 1.5°C above pre-industrial 
levels by the end of the century.
the agreement binds all states to reduce emis-
sions, and requires them to monitor and report 
emissions. the new agreement for the first time 
details adaptation to the adverse effects of climate 
changes. the Paris agreement will enter into force 
30 days after at least 55 state parties to the Un 
Framework Convention on Climate Change, that 
produce at least 55% of the world´s greenhouse 
gas emissions, ratify, accept, approve or accede to 
the agreement.
the agreement sets out the aim to increase the co-
untries´ adaptive capacity, support their resistance, 
and reduce their vulnerability to climate changes. 
For the first time, the agreement lays down the ob-
ligation to establish a planning process and perform 
activities related to adaptation. it is still too early to 
talk about the fulfilment of the Paris agreement ob-
jectives at the local level. Climate changes and their 
impacts on the territory, population or economy do 
not form a standard part of the planning processes 
for the development of towns and regions in Slo-
vakia. However, a number of towns and cities are 
actively dealing with this issue. the Paris agreement 
is an instrument for rebuilding the economy towar-
ds a sustainable and low-carbon future. 

Navrhované adaptačné opatrenia pre samosprávy

Opatrenia voči 
častejším  
a inten zív
nejším vlnám
horúčav

Koncipovať urbanistickú štruktúru mesta tak, aby umožňovala 
lepšiu cirkuláciu vzduchu.

Zvyšovať podiel vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne  
v zastavaných centrách miest.

Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania 
stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby  
na svetové strany a tepelnou izoláciou.

Zabezpečiť, aby dopravné a energetické technológie,  
materiály a infraštruktúra boli prispôsobené klimatickým  
podmienkam.

Vytvárať a podporovať vhodnú mikroklímu pre chodcov,  
cyklistov v meste.

Zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov  
v intraviláne aj extraviláne sídiel.

Prispôsobiť výber drevín pre výsadbu v sídlach klimatickým  
podmienkam.

Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do 
priľahlej krajiny.

Zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej  
stability stromovej vegetácie.

Zabezpečiť udržiavanie a rozširovanie prirodzených lesov.

Opatrenia voči
častejšiemu 
výskytu silných  
vetrov a víchric

Opatrenia voči
častejšiemu 
výskytu
sucha

Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej 
erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov.

Zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa, alebo spoločenstiev  
drevín v extravilánoch miest a obcí.

Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej  
a odpadovej vody.

Zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach.

V menších obciach podporovať výstavbu domových čistiarní  
odpadových vôd.

Podporovať a zabezpečiť zvýšené využívanie lokálnych vodných 
plôch a dostupnosť záložných vodných zdrojov.

Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia  
pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne  
k životnému prostrediu.

Zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia  
diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným  
zastúpením vsakovacích prvkov.

Minimalizovať podiel nepriepustných povrchov a nevytvárať  
nové nepriepustné plochy na urbanizovaných pôdach  
v intraviláne obcí.

Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre 
zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne  
v zastavaných centrách miest.

Zabezpečiť a podporovať obnovu a ochranu tokov a mokradí.

Udržiavať siete lesných ciest s účinnou protipovodňovou  
ochranou a rozrušovať nepotrebné lesné cesty.

Zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii  
a zosuvom pôdy.

Opatrenia 
v oblasti 
výskumu  
a vývoja

Pri riešení dôsledkov zmeny klímy na sídelné prostredie je potrebné 
brať do úvahy územné dosahy zmeny klímy na sídelné prostredie, 
uskutočniť komplexný krajinno-ekologický, krajinno-architektonický 
a sociologický výskum zelene v sídlach a prijať jednotnú metodiku 
hodnotenia a plánovania komplexného územného rozvoja vrátane 
zelene v sídlach.
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aj dlhodobejšie vízie ako napríklad uhlíko-
vú neutralitu (to znamená, že vypustia len 
toľko emisií, koľko sú ekosystémy schopné 
pohltiť).  

Rozvojové krajiny zohľadňujú pri stano-
vovaní záväzkov svoje národné kapacity 
a okolnosti. Vo všeobecnosti sa od nich, 
zatiaľ, neočakávajú absolútne redukčné 
záväzky. Skôr sú ich snahy vyjadrené od-
klonom od doterajších postupov, zlepše-
ním indikátorov, ako sú emisie na osobu 
alebo emisie na jednotku HDP.

 implementácia a kolektívny pokrok  
v dosahovaní cieľov Parížskej dohody sa 
bude pravidelne hodnotiť. Prvé globál-
ne hodnotenie sa uskutoční v roku 2023  
a následne každých päť rokov.

Financovanie záväzkov
Dohoda určuje rozvinutým krajinám 
povinnosť poskytovať finančné zdroje 
rozvojovým krajinám na podporu plne-
nia povinností vyplývajúcich z Parížskej 
dohody aj z Rámcového dohovoru OSn  
o zmene klímy. Zároveň vyzýva všetky 
ostané krajiny, aby tiež poskytovali finan-
čnú podporu na dobrovoľnej báze. Kraji-
ny budú pravidelne reportovať množstvo 
poskytnutej pomoci a tiež každé dva roky 
oznamovať údaje o množstve a zdrojoch 
pomoci. 

Viaceré krajiny indikovali, že s finančnou 
pomocou a s transferom technológií z roz-
vinutých krajín je potenciál na znižovanie 
emisií oveľa väčší. ide najmä o financie 
na podporu udržateľného rozvoja, či už 
vo forme investícií do moderných techno-
lógií, ktoré vypúšťajú menej emisií, alebo 
financie na budovanie kapacít v rozvojo-
vých krajinách.

Adaptácia na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy 
Parížska dohoda zakotvuje ako cieľ zvýšiť 
adaptívnu kapacitu krajín, podporiť odol-
nosť a znížiť zraniteľnosť voči zmene klí-
my. Po prvýkrát ukladá dohoda povinnosť 
ustanoviť plánovací proces a realizovať 
aktivity týkajúce sa adaptácie. 

taktiež dohoda zakotvuje povinnosť 
predkladať a pravidelne aktualizovať 
sprá vy o adaptácii. Každá strana by mala 
predložiť a každé dva roky aktualizovať 

adaptačnú správu (komunikáciu), ktorá 
môže zahŕňať priority, realizáciu, potrebu 
podpory, plány a opatrenia.

Slovensko a plnenie cieľov 
Parížskej dohody
V súčasnosti je predčasné hovoriť o pl-
není cieľov Parížskej dohody na lokálnej 
úrovni. Zmena klímy a jej dôsledky na 
územie, obyvateľstvo alebo hospodár-
stvo nie sú štandardnou súčasťou pláno-
vacích procesov rozvoja miest a regiónov 
na Slovensku. nie sú definované kritériá 
rozhodovania subjektov verejnej správy 
s ohľadom na adaptáciu na nepriaznivé 
dôsledky zmeny klímy v sídlach. Chýbajú 
aj metodiky a záväzné postupy pre lokálnu 
adaptáciu. aj keď sa vzhľadom na roz-
dielnosť prejavov zmeny klímy v rôznych 
oblastiach, resp. regiónoch, neočakáva 
jednotná metodika a postupy, rámcové 
pravidlá by mohli procesy zjednodušiť  
a zefektívniť.

Finančné nástroje v oblasti 
zmeny klímy
Efektívnym nástrojom zlepšenia infor-
movanosti a vzdelávania v oblasti zmeny 
klímy na národnej úrovni je napríklad 
využívanie zdrojov programu LiFE+, 
resp. iných štrukturálnych fondov EÚ, 
komunitárnych programov EÚ (Erasmus, 
Leonardo da Vinci, Comenius, Horizon 
2020), finančného mechanizmu EHP ale-
bo nórskeho finančného mechanizmu. 

V programovom období 2014 – 2020 
umožňuje účelnú osvetu, prenos po-
znatkov z vedy a výskumu do praxe  
a realizáciu adaptačných opatrení prioritná 
os 2: adaptácia na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy so zameraním na ochranu 
pred povodňami Operačného programu 
kvalita životného prostredia.

adaptačné opatrenia boli premietnuté 
aj do Operačného programu integrovaná 
infraštruktúra, Operačného programu 
Efektívna verejná správa, Operačného 
programu Výskum a inovácie a integ-
rovaného regionálneho operačného 
programu. V oblasti poľnohospodárstva 
sa adaptačným opatreniam venuje na-
príklad Program rozvoja vidieka SR na 
roky 2014 – 2020.

Adaptácia v sídelnom  
prostredí
Dôsledky zmeny klímy ohrozujú sídla, do-
týkajú sa systémov v nich fungujúcich či už 
ľudských, infraštruktúrnych alebo prírod-
ných, a súčasne ovplyvňujú ich rozvojové 
neinvestičné a investičné zámery. Predchá-
dzanie a zmierňovanie dôsledkov zmeny 
klímy a zvyšovanie odolnosti sídiel sa stáva 
neoddeliteľnou súčasťou činnosti samo-
správy na lokálnej úrovni. Sídla a ich samo-
správne orgány majú široko a jasne defi-
novaný priestor pre výkon a rozhodova nie  
a majú, v zmysle platnej legislatívy, viacero 
možností, ako systémovo začleniť tému 
zmeny klímy a zmierňovanie jej dôsledkov 
do strategických dokumentov a rozvojo-
vých plánov samosprávy. Viacero miest sa 
tejto problematike aktívne venuje.

Účinným nástrojom systémového prí-
stupu k adaptácii a dôsledkom zmeny 
klímy je adaptačná stratégia. Súčasne je 
vhodné vytvárať na prípravu a realizáciu 
adaptačnej stratégie formalizované verej-
no-súkromné partnerstvá, ktoré budú pod 
vedením miestnej samosprávy nositeľmi 
adaptačnej stratégie a budú spoluzodpo-
vedné za jej realizáciu. na základe analýz 
a vyhodnotenia zraniteľnosti a potenciál-
nych rizík všetkých kľúčových oblastí je 
následne možné cielene navrhnúť opatre-
nia, ktoré môžu byť realizované a prispe-
jú k zníženiu zraniteľnosti, resp. zvýšeniu 
odolnosti sídla alebo mesta. Pri plánovaní 
je dôležité zdôrazniť realizáciu opatrení  
a ich údržbu, obnovu a chod.

Aktuálna situácia a výhľad do 
budúcnosti
Parížska dohoda bude po nadobudnutí 
platnosti zaväzovať každú krajinu, teda aj 
Slovensko, k znižovaniu emisií skleníkových 
plynov. V druhej polovici storočia by sme 
mali dosiahnuť stav, keď sa vypustí len 
toľko emisií, koľko bude schopná príroda 
absorbovať. 

V roku 2013 boli emisie na Sloven-
ku asi 44 miliónov ton. Zachytili sme  
8 miliónov ton. Z toho vyplýva, že ak by 
sme vypúšťali rovnaké množstvo emisií, na 
dosiahnutie klimatickej neutrality by sme 
potrebovali znížiť naše emisie asi päťkrát, 
alebo zvýšiť naše záchyty päťnásobne.

téma

Foto: Shutterstock
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l  Plánovacie a povoľovacie činnosti sa-
mosprávy (napr. tvorba a aktuali zácia 
PHSR a Územného plánu, aplikácia 
stavebného zákona, spôsob využívania 
krajiny, povoľovanie stavieb a pod.), 

l  Environmentálne služby (kanalizačné, 
odpadové, sanitárne, dodávka a čistenie 
pitnej vody, obnova a údržba verejnej 
zelene, opravy a údržba miestnych ko-
munikácií a pod.),

l  Komunálne služby (požiarna ochrana, 
verejný poriadok, zdravotná starostli-
vosť, verejná doprava, sociálne služby, 
reagovanie na pohromy a pod.),

l  Vybudované prostredie (napr. rekon-
štrukcia a údržba verejných budov, 
parkov, kanalizácie, ciest a chodníkov 
a pod.).

Proces prípravy adaptačného plánu na 
dosahy klimatickej zmeny spočíva rám-
covo v štyroch krokoch - (obr. 2). 

Identifikácia budúcich 
predpokladaných dosahov 
klimatickej zmeny a nastavenie 
prostredia pre úspešný 
adaptačný proces 
Klimatologický scenár je založený na po-
zorovaných skutočnostiach a udalostiach 
z nedávnej minulosti a na klimatologických 
prognózach pre dané územie, resp. región, 
v ktorom sa územie nachádza. Ohrozenia 
či príležitosti vyplývajúce z klimatologické-
ho scenára, sú  podnetom na rozhodnutie 
samosprávy sa nimi zaoberať.

V prípade, že je potrebné či nevyhnut-
né, z hľadiska rozvoja daného územia, sa 
témou adaptácie zaoberať a zostaviť adap-
tačný plán (aP),  je dôležité získať hneď na 
začiatku podporu pre adaptačný proces. 

netýka sa to len volených a výkonných re-
prezentantov samosprávy, ale aj zástupcov 
organizácií, ktoré sa vyjadrujú k príprave 
a implementácii aP. Sem patrí aj správa 
povodia, úrady životného prostredia, lesné 

úrady, úrad verejného zdravotníctva a iné. 
Súčasne je dôležité získať podporu a zapojiť 
do procesu aj zástupcov podnikateľov a ve-
rejnosti, aby aktívne participovali, a aby sa 
táto problematika zakorenila do všetkých 
činností na území mesta či obce.

Odporúča sa, aby sa začalo urči-
tým informačným a vzdelávacím proce-
som, ktorý zvýši uvedomenie a znalosti 
všetkých dotknutých v danej oblasti. Ďalej 
sa odporúča, aby bol prijatý, už na za-
čiatku adaptačného procesu, formalizo-
vaný záväzok vo forme uznesenia alebo 
vyhlásenia zastupiteľstva. Dôležité je 
systematicky sa zaoberať vplyvmi zmeny 
klímy v meste alebo obci a prebrať líder-
stvo v tejto oblasti. Samospráva po tom, 
ako líder tohto procesu v území, nomi-
nuje svojho zodpovedného predstaviteľa, 
ktorý bude stáť na čele procesu prípravy  
a implementácie adaptačného plánu. 

následne je potrebné vytvoriť  pracovnú 
odbornú skupinu, ktorá sa skladá, okrem 
lídra pre aP, aj z ďalších predstaviteľov sa-
mosprávy, z reprezentantov štátnych re-
levantných orgánov, z odborníkov z iných 
inštitúcií a zo zástupcov významných podni-
kateľských subjektov. adaptačný plán musí 
byť  vytváraný interdisciplinárnym tímom, 
ktorý tvoria buď vlastní odborníci alebo 
externí  experti a ktorý zahŕňa špecialistov  
z rôznych sektorov (klíma, voda, lesy, ener-
gia, bezpečnosť, zeleň, výstavba, doprava, 
územné plánovanie, spravovanie a pod.). 

ako príklad uvádzame odborný tím 
na spracovanie hodnotenia zraniteľnosti 
a adaptačnej stratégie v meste trnava, 
tzv. MOSa (miestna odborná skupina pre 
adaptáciu). Vytvorený bol z interných za-
mestnancov mestského úradu, resp. zo 
zástupcov iných relevantných inštitúcií. 
Členmi MOSa boli: 
l  miestni odborníci, ktorí spracovávali 

demografické údaje pre dané územie 
(počet obyvateľov, ich rozdelenie podľa 
veku, miesta bydliska a pod.), 

l  územní plánovači, ktorí majú schopnosť 
premietnuť jednotlivé dáta do územia  
a zároveň vedia poskytnúť širší pohľad 
na tému adaptácie, berúc do úvahy aj 

ďalšie okolnosti, ktoré sú spolu v in-
terakcii (napr. dosah výsadby zelene ako 
opatrenia na zamedzenie presvetlenia 
bytových domov v blízkom okolí), 

l  krajinní architekti, so špeciálnym zame-
raním na prácu so zeleňou, ktorá je dô-
ležitou súčasťou adaptačných opatrení 
či už z pohľadu tienenia, alebo ochla-
dzovania, 

l  lekári z regionálneho úradu zdravotníc-
tva, ktorí vedia odborne posúdiť dô-
sledky vĺn horúčav na rizikové skupiny 
obyvateľstva a zároveň sú schopní posú-
diť a zhodnotiť pripravenosť zdravotnej 
záchrannej služby v prípade krízového 
stavu spôsobeného horúčavou, 

l  analytici, ktorí dáta technicky spracujú  
a zaznačia ich do mapových podkladov, 

l  „rozvojoví plánovači“ a odborníci na sa-
mosprávu, ktorí vedia klimatickú adap-
tačnú stratégiu vložiť do širšieho rozvo-
jového kontextu. 

Okrem MOSa vzniklo v trnave, pri príprave 
aP, aj tzv. PaD – Partnerstvo pre adaptá-
ciu, ktorého cieľom je zabezpečenie širo-
kej participácie hlavne na implementácii 
adaptačnej stratégie aj po ukončení pro-
jektu. Členmi PaD-u sú samospráva mesta, 
mestské podniky, lokálna štátna správa, 
kľúčové podniky, mimovládne organizá-
cie. ich úlohou je hlavne komunikovať  
a presadzovať ciele adaptačnej stratégie 
vo vlastnom prostredí; resp. koordinovať 
svoje aktivity v súlade s ňou.

Zhodnotenie zraniteľnosti územia
Cieľom tohto kroku je nielen získať lepšie 
porozumenie, akým spôsobom dôsledky 
klimatickej zmeny ovplyvnia služby, kva-
litu života jednotlivých sociálnych skupín, 
miestnu ekonomiku a majetok v území, ale 
tiež identifikovať prioritné oblasti, ktorými 
sa je potrebné zaoberať.
l  Prvou oblasťou je  posúdenie existujú-

cich prírodných, sociálnych a človekom 
vybudovaných systémov, teda ich citli-
vosti na vplyvy klimatickej zmeny, ako aj 
ich schopnosť adaptovať sa na ne. 

l  Druhou oblasťou je posúdenie existu-
júcich plánovacích dokumentov (napr. 
Plán hospodárskeho a sociálneho roz-
voja, Územný plán, sektorové koncepcie  
a pod.) z hľadiska identifikácie ich vply-
vu na adaptačný proces a identifikácie 
dôsledkov klimatickej zmeny na ich 
realizovateľnosť (zhodnotenie zrani-
teľnosti ich kľúčových cieľov, opatrení 
a aktivít). 

l  treťou oblasťou je posúdenie procesov 
a nástrojov samosprávy (rozhodovací 
proces, povoľovací proces, lokálna legis-
latíva a pod.) z hľadiska ich pozitívneho 
či negatívneho vplyvu na adaptáciu.

Zmena klímy v procese 
spravovania mesta
RNDr. Andrej Šteiner, PhD., Mgr. Michal Schvalb, Karpatský rozvojový inštitút, Košice

Reagovanie na zmenu klímy sa stáva kľúčovým aj v procese spravovania mesta. 
na jednej strane sú mestá svojím neudržateľným spôsobom rozvoja signifikantným 
zdrojom emisií skleníkových plynov spôsobujúcich súčasnú a budúcu zmenu klímy, 
ale na strane druhej sú aj „obeťou“, pretože vplyvy zmeny klímy veľmi často sťažujú 
mestský rozvoj.

M está a obce sú obzvlášť citlivé 
na dôsledky zmeny klímy, a to 
hlavne tým že, sú „imobilné“. 
infraštruktúra, ako sú mosty, 

cesty, a historický ráz miesta či zviazanosť 
obyvateľov s miestom, sú kritické atribúty 
mesta. navyše existujúce komunikačné, 
dopravné, zásobovacie či sociálne systémy 
sú navzájom prepojené, vyskytujú sa na 
pomerne malom priestore s vyššou hus-
totou obyvateľstva a akékoľvek narušenie 
jedného či viacerých prvkov tohto komple-
xu má nevyhnutne vplyv aj na fungovanie 
ďalších systémov. Kritická závislosť od zá-
sobovania surovinami, akými sú potraviny, 
voda, od dodávok plynu, elektriny či palív 
a prerušenie dodávok vplyvom extrémov 
počasia, má často zásadné dôsledky na 

kvalitu života obyvateľov či podnikanie  
v mestách a obciach.

Adaptačný plán
Klimatická zmena ovplyvňuje a bude dlho-
dobo ovplyvňovať mestá a obce, aktivity 
na ich území, ale aj v ich spádovej oblasti, 
kvalitu života v nich či ich rozvojové zá-
mery. Plánovanie adaptácie tak nie je do-
ména len jedného špecifického oddelenia  
v mestskej samospráve či len samotnej sa-
mosprávy. Vyžaduje si významnú a nielen 
formálnu spoluprácu so všetkými relevant-
nými subjektmi, ktoré majú vplyv, resp. sú 
ovplyvnené dianím na jeho území. Podob-
ne sa dotkne implementácia adaptačných 
opatrení nielen celého katastra mesta, ale 
aj katastrov susediacich obcí.

aby proces adaptácie na zmenu klímy 
nebol fragmentovaný a jednorazový,  ale 
systematický, realistický a komplexný, je 
potrebné zostaviť (hlavne vo väčších ob-
ciach a mestách) Plán pre adaptáciu na 
dôsledky zmeny klímy (Pa). ten umožní 
samospráve a celej komunite cielene rea-
govať na očakávané dosahy zmeny klímy 
na ich územie, na vznikajúce riziká, a tiež 
umožní využívať príležitosti, ktoré zmena 
klímy prináša. Pa nekonkuruje existujúcim 
plánom (ako sú napr. Plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja či Územný plán, Ha-
varijný plán a iné), ale jeho odporúčania 
sa stanú ich súčasťou.

Plán adaptácie na dosahy zmeny klímy 
je potrebné zamerať hlavne na nasledujúce 
oblasti činností mestskej samosprávy: 

Kroky procesu prípravy adaptačného plánu

identifikácia 
klimatických 

dosahov 
a príprava 

prostredia na 
adaptáciu

Zhodnotenie 
zraniteľnosti 

územia

Stanovenie 
stratégie 
adaptácie

Výber 
a implementácia 

adaptačných 
opatrení

Zdroj: KRi

Klimatologická štúdia pre oblasť mesta tr-
nava ukázala, že pri porovnaní období 1961 
– 1990 a 2051 – 2100 môžeme očakávať 
nárast počtu tropických dní z 12 na 36.  
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Vychádzame z toho, že zraniteľnosť je mie-
ra prípadných budúcich škôd spôsobených 
vplyvmi klimatickej zmeny. Je dôležité, aby 
sa vždy počítalo so zraniteľnosťou niečoho 
(nejakého systému) niečím (napr. prívalové 
zrážky) a s tým spojenými škodami (napr. 
povodne). 

Súčasťou tohto kroku je aj prioritizácia 
rizík a príležitostí, ktoré sú spojené s kli-
matickou zmenou. neexistuje jednoznačne 
najlepší spôsob, ako sa rozhodnúť, ktoré 

kľúčové systémy majú byť vybrané na 
hodnotenie zraniteľnosti. Závisí to od kli-
matického a  socioekonomického kontex-
tu danej lokality, ako aj od dôvodov, prečo 
sa pripravuje mestský adaptačný plán. ak 
je plán robený len pre jeden sektor, napr. 
vodné hospodárstvo, alebo na konkrétne 
riziko, napr. povodne,  vtedy sa kľúčové 
systémy definujú jednoduchšie. ak sa 
vytvára adaptačný plán komplexne pre 
celé územie, potom treba vybrať systé-
my, ktorými sa bude zaoberať na zákla-
de kritériového hodnotenia, kam patria 
napríklad faktory ako ohrozenie zdravia, 
ekonomická dôležitosť pre územie, veľ-
kosť územia/počet ľudí, ktoré sa musí 
adaptovať, právomoci samosprávy. 

na základe odhadu vývoja zmeny klímy 
a základnej sociálno-ekonomickej štruktú-
ry spoločnosti v území je potrebné iden-
tifikovať pravdepodobné dôsledky klima-
tickej zmeny na územie. tieto môžu byť 
podopreté technickým modelovaním, pri 
ktorom je presnejšie určený  potenciálny 
rozsah dosahov (napr. záplavové územia, 

územia viac postihnuté suchom, tepelné 
ostrovy a pod.). 

Vzhľadom na to, že modelovanie môže 
byť cenovo nákladné, je možné použiť 
aj metódu tzv. kvalifikovaného odhadu  
s využitím expertného posúdenia na iden-
tifikáciu pravdepodobných a najvážnejších 
dosahov. Je dôležité si uvedomiť určitú 
neistotu v identifikovaní očakávaných dô-
sledkov, pretože aj keď sa vplyvy klimatic-
kých zmien dajú s pomernou presnosťou 
predpokladať v dlhodobom horizonte,  
v krátkodobej perspektíve nemožno pres-
ne  časovo a geograficky určiť extrémy vo 
vývoji lokálneho podnebia. 

Stanovenie strategického smerovania 
adaptácie na zmenu klímy
na základe zhodnotenia zraniteľnosti 
územia je potrebné stanoviť rámce pre 
adaptačný plán (aP) tak, aby sa venoval 
konkrétnym prioritným oblastiam, kde je 
najväčšie ohrozenie. Zameranie a investo-
vanie do adaptácie by malo byť propor-
cionálne podľa závažnosti rizík, pretože 
existuje viacero rizík, ktoré nemajú pô-
vod v zmene klímy. aj tie si tiež vyžadujú 
pozornosť a zdroje. Prioritné oblasti je 
potrebné premietnuť do cieľov, progra-
mov a opatrení tak, aby sa brali do úvahy 
existujúce limity (disponibilný čas, zdroje 
na realizáciu opatrení) a aby stratégia 
bola uskutočniteľná. nie je nevyhnut-
ne potrebné vyriešiť všetky problémy 
spojené s dosahmi klimatickej zmeny už  
v prvom cykle realizácie aP.

V podstate treba definovať:
a)  Princípy a zásady rozhodovania, v zmys-

le adaptácie na zmenu klímy.
b)  Územie (celý kataster mesta, mesto  

a jeho okolie, časť mesta), na ktorom sa 
plánujú robiť adaptačné opatrenia. 

c)  Dosahy klimatickej zmeny (prívalové 
zrážky, horúčavy, suchá a pod.), na kto-
ré sa plán sústredí (nie všetky dosahy sú 
rovnako závažné pre dané územie).

d)  Sektor (doprava, vodné hospodárstvo, 
energetika, zelená a modrá infraštruk-
túra, plánovanie a pod.), s ktorým je 
potrebné sa prioritne zaoberať, tzn. 

určiť, kde hrozia najväčšie riziká a kto-
ré adaptačné opatrenia v ňom môžu 
významne prispieť k zníženiu rizík.

e)  Časový rámec pre implementáciu aP, 
ktorý musí byť realistický z hľadiska 
zdrojov a aj z hľadiska možných škôd, 
ktoré môžu vzniknúť, ak adaptačné 
opatrenia nebudú zrealizované v danom 
časovom horizonte.

Plánovanie a implementácia 
konkrétnych adaptačných opatrení
Vytvorenie detailného akčného plánu, kto-
rý stanoví ako, kedy, kto a z akých zdrojov 
má implementovať adaptačné opatrenia, 
je nevyhnutné na to, aby sa adaptačná 
stratégia dostala do reality. 

na základe existujúcich poznatkov a skú-
seností (vlastných či z iných území) je vhod-
né vytvoriť katalóg opatrení, ktoré môžu 
byť realizované ako odpoveď na klimatickú 
zraniteľnosť daného územia. Môžu byť na-
vrhnuté viaceré možnosti, ako dosiahnuť 
obdobný efekt a môžu zahrňovať aj voľbu 
„neurobiť nič“ v súvislosti s identifikovaným 
rizikom, tzn. akceptovať prípadné straty.
Existuje viacero typových kategórií pre 
adaptačné intervencie:
l  Sivá infraštruktúra predstavuje fyzický 

zásah alebo konštrukčné opatrenia na 
to, aby sa budovy a ostatná infraštruk-
túra stali odolnejšie voči extrémom 
počasia.

l  Zelená infraštruktúra využíva funkcie 
ekosystému, aby sa dosiahli cenovo 
efektívnejšie a niekedy lepšie uskutoč-
niteľné adaptačné riešenia. navyše tento 
prístup prispieva aj k eko-udržateľnosti, 
či už znížením straty biodiverzity, spo-
malením degradácie ekosystémov či 
obnovením vodných cyklov.

l  „Mäkké“ neinfraštrukturálne prístupy 
sa vzťahujú na motivačné/kontrolné 
stimuly/opatrenia, ako je informačno-
osvetová činnosť, dotačná politika, plá-
novacie, rozhodovacie, povoľovacie či 
vyjadrovacie procesy a pod.

Kľúčovou fázou je posúdenie možností 
a výber adaptačných opatrení z hľadiska 
nasledujúcich kritérií:
Veľkosť ovplyvnenia, ak by dané adaptač-
né opatrenie bolo implementované, a čo 
by to znamenalo z hľadiska

Príklad 8 programov adaptačného plánu 
mesta Trnava voči vlnám horúčav: 
1. tienenie verejných priestranstiev 
2. Ochladzovanie verejných priestranstiev 
3.  Ochladzovanie vnútorných priestorov 

budov vo vlastníctve verejnej správy 
4.  Rozvoj správnych vzorcov správania sa 

počas horúčav 
5.  Zvýšenie a skvalitnenie ochladzovacích 

miest a miest pre osvieženie 
6. Správne rozhodovanie 
7.  Stimulácia obyvateľov na realizáciu 

adaptačných opatrení 
8. Rizikové budovy

l  sociálneho (prednosť majú tie opatrenia, 
ktoré nenarušujú princípy rovnosti, so-
ciálnej inklúzie a kohézie, ale prispievajú  
k ich zachovaniu), 

l  ekonomického (analýza nákladov a vý-
nosov pre dané opatrenie, ktorú vzhľa-
dom na určitú neistotu v predikcii škôd 
a dlhodobej uplatniteľnosti adaptačných 
opatrení je niekedy ťažké použiť v jej tra-
dičnej podobe, ale je potrebné ju doplniť 
kvalifikovaným expertným názorom),

l  environmentálneho (posúdenie z hľadis ka 
ich dosahu na životné prostredie vrátane 
príspevku k emisii skleníkových plynov).
naliehavosť z hľadiska potenciálneho 

nebezpečenstva či rizika spojeného s dô-
sledkami zmeny klímy. niektoré adaptač-
né opatrenia je vhodné implementovať 

vo veľmi krátkom časovom horizonte, 
aby čelili urgentným rizikám, na iné je 
potrebná dôsledná príprava a pláno-
vanie. Každý adaptačný akčný plán by 
mal byť zmesou krátkodobých opatrení 
a prípravných krokov na implementáciu 
dlhodobých variantov. 

Uskutočniteľnosť a schopnosť realizovať 
opatrenie je dôležitým kritériom výberu. 
Predmetné opatrenie uvedené v katalógu 
vhodných adaptačných opatrení na daný 
dôsledok zmeny klímy musí byť uskutočni-
teľné v daných podmienkach a musí existo-
vať kapacita a zdroje na jeho realizáciu.

Potreba koordinácie/priamej koope-
rácie s územiami a inštitúciami, ktoré sú  
v jurisdikcii iných subjektov (iná samospráva, 
štátne orgány). Opatrenie, ktoré si vyžaduje 

takúto súčinnosť, nemôže byť zaradené 
do opatrení, ak nie je získaný súhlas do-
tknutých. 

Keď sú adaptačné opatrenia vybrané, 
je potrebné pripraviť implementačný plán,  
v ktorom bude jasne stanovené, kto je 
zodpovedný za implementáciu plánu  
a jeho jednotlivých častí, z akých zdrojov 
a ako sa bude implementácia financovať 
a časo vý plán na implementáciu jednotli-
vých opatrení. 

Začlenenie rizík klimatickej zmeny do 
komplexného uvažovania o rozvoji v úze-
mí potrebuje zmenu paradigmy v spravo-
vaní a špeciálne v plánovaní rozvoja na 
úrovni miest a obcí, (obr. 5).

Je potrebný odklon od tradičného prístu-
pu reagujúceho len na bezprostredné dosa-
hy zmeny klímy a plánovanie adaptačných 
krokov na zmiernenie rizík, ktoré sa už stali 
a môžu sa opakovať. treba sa orientovať 
na prehodnotenie súčasného rozvojového 
plánu a posúdenie citlivosti jeho zámerov 
a cieľov voči viacnásobnému tlaku očaká-
vaných rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy, 
podobne ako tlaku z výraz ných zmien eko-
nomických a sociálnych podmienok. tento 
nový prístup zdôrazňuje vzťah medzi súčas-
nými záujmami danej komunity v jej špeci-
fických podmienkach a budúcimi zmenami  
v oblasti klímy v socioekonomickom kon-
texte. navyše zaručuje, že rozvojový plán  
a jeho implementácia nebude viesť komuni-
tu do zbytočných rizík a strát vyplývajúcich 
z budúcich zmien klímy. l

Resume:
Reactions to climate changes have become a key 
challenge also in the urban management process. 
On one hand, cities with their unsustainable way 
of development are a significant source of green-
house gas emissions, causing the present and fu-
ture climate changes. On the other hand, they are 
“victims”, as climate changes often complicate their 
development. 
towns and cities are particularly sensitive to the im-
pacts of climate changes mainly because of being 
“immobile” – the infrastructure, the historical cha-
racter or the ties between the population and the 
place they live at are the critical attributes of towns 
and cities. Moreover, the existing communication, 
transport, supply or social systems are interconnec-
ted and exist within relatively small areas with higher 
population density, and any disruption in one or more 
elements inevitably has an impact on the functioning 
of its other systems. the impacts on the quality of life 
of the population or on doing business in towns and 
municipalities are often fundamental. For an efficient 
and effective response to climate changes, it is neces-
sary to depart from the traditional approach, review 
the current development plans and assess the sensi-
tivity of its goals and targets to the manifold pressure 
of expected risks arising from climate changes and 
from major changes in the socio-economic conditi-
ons. this will highlight the relationship between the 
current interests of the given community under its 
specific conditions and future climate changes in the 
socio-economic context. Moreover, it will be a gua-
rantee that the development plan and its implemen-
tation will not lead to unnecessary risks and losses 
arising from future climate changes

Príklad grafického znázornenia 
zraniteľnosti územia (mesto trnava), 
tmavšie zafarbenie jednotlivých 
lokalít (štvorcov) indikuje väčšiu 
zraniteľnosť

téma

Zdroj: KRi

Ilustračné zobrazenie modelovania riečnych záplav v kanadskom Calgary

Zdroj: https://floodforecastingservice.net/2014/02/21/coupling-meteorological-and-hydrological-forecasting-models-the-canadian-case/

Príklad mäkkého opatrenia: 
Mesto trnava vyčlenilo v rámci svojho 
rozpočtu na rok 2015 sumu 10 000,- € 
na občianske iniciatívy, ktoré môžu zís-
kať finančnú podporu na aktivity vedúce 
k zvýšeniu povedomia občanov v oblasti 
adaptácie na zmeny klímy, na prípravu 
projektov v oblasti adaptácie na zmeny 
klímy, na realizáciu opatrení adaptácie na 
zmeny klímy.

 

Rozvojová stratégia 
(dnes - 

v budúcnosti) 

Riziká v rámci 
sektorov/územia 

(dnes – 
v budúcnosti) 

Zraniteľnosť 
sektora/územia 

(dnes – 
v budúcnosti) 

Adaptácia 

Socioekonomická zmena 

Klimatická zmena 

Socioekonomická zmena

Klimatická zmena

Rozvojová stratégia
(dnes –  

v budúcnosti)

Riziká v rámci 
sektorov/územia

(dnes –  
v budúcnosti)

Zraniteľnosť 
sektorov/územia

(dnes –  
v budúcnosti)

adaptácia

Klimatická zmena a rozvoj územia

Zdroj: KRi
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zákona 555/2005 Z. z. o energetickej 
hospodárnosti budov zákonom 300/2012 
Z. z., kde sú určené spôsoby posudzo-
vania energetickej hospodárnosti budov  
a ciele, ktoré máme postupne dosiahnuť. 

na nové budovy stavané od tohto roku 
platia odporúčané hodnoty pre budovy 
v kategórii a1 – ultranízkoenergetické 
budovy ako normalizované. V praxi to 
znamená približne dvojnásobne vyššiu 
energetickú hospodárnosť, než bola vy-
žadovaná do minulého roka a polovičnú 
v porovnaní s tým, čo nás čaká po roku 
2020, keď budú platiť cieľové odporúča-
né hodnoty pre budovy s takmer nulovou 
potrebou energie ako normalizované, ho-
voríme o kategórii a0.

Ako určujeme energetickú 
hospodárnosť budovy 
aby sme zistili, aká je navrhovaná budo-
va energeticky hospodárna, potrebuje-
me určiť množstvo energie potrebnej na 
prevádzku súvisiacu s užívaním budovy – 
vykurovanie, chladenie, vetranie, prípravu 
teplej vody a osvetlenie a pod. Potrebu 
energie vypočítame na základe projektu, 
k stavebnému povoleniu je potrebné vy-
pracovať projektové hodnotenie. Potvr-
dením, že budova dosiahla projektovanú 
potrebu energie, je energetický certifikát 
potrebný ku kolaudácii. Skutočnú spot-

rebu energie zmeriame len počas reálnej 
prevádzky budovy. Pri hodnotení sa ove-
ruje aj splnenie normových požiadaviek 
na tepelnotechnické vlastnosti staveb-
ných konštrukcií.

Východiská pri návrhu budov
Pri návrhu stavebných konštrukcií a bu-
dov rešpektujeme najmä normu Stn  
En 73 0540 „tepelná ochrana budov“,  
a vyhlášku 364/2012, ktorou sa vykonáva 
zákon č. 555/2005 o energetickej hospo-
dárnosti budov a jeho novela č. 300/2012, 
Z. z.  novela zákona ustanovuje postupy  
a opatrenia na zlepšenie energetickej 
hospodárnosti budov a pôsobnosť or-
gánov verejnej správy. Od roku 2013 je 
energetická certifikácia povinná nielen  
pre nové a významne obnovené budovy, 
ale taktiež pri predaji a prenájme budovy. 

norma Stn 73 0540 požaduje splne-
nie kritérií minimálnych tepelnoizolačných 
vlastností jednotlivých stavebných kon-
štrukcií, minimálnej teploty vnútorného 
povrchu, minimálnej priemernej výmeny 
vzduchu v miestnosti, maximálnej mernej 
potreby tepla na vykurovanie a splnenia 
minimálnej požiadavky na energetickú 
hospodárnosť budovy1.

Výpočet energetickej hospodárnos-
ti vychádza zo stanovenia celkového 
množstva energie, ktorá je potrebná na 

po krytie všetkých energetických potrieb 
pri užívaní budovy. Určuje sa súčtom 
hodnôt potreby energie pre jednotlivé 
miesta spotreby vo vnútornom priestore 
budovy, ktorý je vymedzený tepelnoizo-
lačným obalom budovy. Hodnotenie robí-
me pre každé „miesto spotreby energie“  
v budove ako vykurovanie, príprava tep-
lej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie  
a pre každý „energetický nosič“ (elektrina, 
plyn, atď.). Potrebu energie pre jednot-
livé miesta spotreby energie za obdobie 
jedného roka spočítame a prepočítame 
na potrebu primárnej energie. Primárna 
energia je globálnym ukazovateľom mini-
málnej energetickej hospodárnosti budovy, 
ktorá sa určí z množstva energie dodanej 
do budovy a energetických nosičov, na zá-
klade ktorých sa upraví konverzným fak-
torom primárnej energie. transformačné 
a prepočítavacie faktory účinnosti výroby 
a distribúcie tepla, emisií oxidu uhličitého, 
primárnej energie a hodnoty výhrevnos-
ti palív sú súčasťou vyhlášky 364/2012  
a v tejto vyhláške nájdeme aj postup zatrie-
denia budovy do jednotlivých kategórií2.
Významná obnova budovy znamená ob-
noviť aspoň 25 % obalových konštrukcií, 
prípadne 50 % technických zariadení, ich 
kombinácia sa označuje ako hĺbková ob-
nova. Pri obnove budovy sa musíme snažiť  
o čo najkomplexnejší prístup a dosiahnutie 

Domov pre seniorov, 
Modřice, Česká republika  
Foto: Ľubica Šimkovicová
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S polu s fenoménom zmeny klímy 
sa v poslednom období stretáme 
s aspektom udržateľnosti v archi-
tektúre. Udržateľná architektúra 

reflektuje na súčasné požiadavky na zme-
nu v prístupe k navrhovaniu budov, ktorá 
vyplýva najmä z požiadaviek na znižova-
nie spotreby energie v budovách a do 
istej miery aj z meniaceho sa životného 
štýlu. Je stúpajúcim trendom posledných 

rokov a prináša mnohé výzvy v súvislosti  
s rozvojom energeticky úspornej výstav-
by. Pravdaže, treba dodať, že udrža-
teľ nosť v architektúre má širší záber  
a netýka sa len samotných budov, ale aj 
okolitého prostredia, či už je mestské 
alebo vidiecke.

Zvyšovanie energetickej hospodárnos-
ti budov vychádza z európskej politiky 
20-20-20. nové predpisy nás vracajú 

do roku 2005, keď sme na Slovensku 
poznali síce len nízkoenergetické domy, 
no európska politika v oblasti energetic-
kej hospodárnosti vyústila až do požia-
davky stavať budovy s takmer nulovou 
potrebou energie. táto požiadavka sa 
premietla do revidovanej Smernice ener-
getickej hospodárnosti budov (EPBD-ii)  
v roku 2010. Do slovenskej legislatívy 
sme smernicu zapracovali aktualizáciou 

Je všeobecne známe, že spotreba energie, a tým aj produkcia emisií skleníkových 
plynov a ich hlavného reprezentanta CO2, ktoré sú spoluzodpovedné za zmenu 
klímy, predstavuje v stavebnom sektore pomerne vysoký podiel z celkovej spotreby 
energie. až 40 % sa spotrebuje na prevádzku budov – na vykurovanie, chladenie, 
ohrev teplej vody, osvetlenie, domáce spotrebiče atď. 

Výstavba budov A0 
je správna stratégia 
Ing. Ľubica Šimkovicová, Inštitút pre energeticky pasívne domy

Bytový dom Koti Hyacint,  
dom F v pasívnom štandarde, 
Praha, Česká republika   
Foto: Ľubica Šimkovicová
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mi, ktorými sú najmä investor, architekt, 
projektanti profesií tZB, elektro, zdravo-
techniky a prípadne užívatelia, od po-
čiatku procesu návrhu budovy s cieľom 
dosiahnuť vysoké energetické a environ-
mentálne ambície. Pri dosahovaní týchto 
ambícií uprednostňujeme pred aktívnymi 
systémami využitie princípov pasívneho 
štandardu. Kvalita vzduchu v interiéri, 
svetelný komfort a potreba vykurovania 
a chladenia sú vo významnej miere ovplyv-
nené práve pasívnym štandardom budovy. 
technické zariadenia dopĺňajú kvalitu pa-
sívneho štandardu a predstavujú aktívne 
princípy, pretože závisia od vonkajších 
dodávok energie. Proces integrovaného 
navrhovania je zameraný v prvom rade 
na dosiahnutie vysokej kvality vnútorného 
prostredia a nízkej spotreby energie, ak je 
to možné, cez kvalitu pasívneho štandar-
du, až potom sa prípadne dopĺňajú v čo 
najmenšom rozsahu efektívne technické 
systémy. Čím vhodnejší je architektonický 
návrh z hľadiska tvaru, fasády, materiá-
lov a pod. a z hľadiska využívania slneč-
nej energie, denného svetla i prirodzeného 
spôsobu vetrania, tým menej energie treba 
dodávať na prevádzku objektu. Zároveň je 
možné a vhodné využívať v procese na-
vrhovania budov niektoré z environmen-
tálnych schém. 

Environmentálne hodnotiace 
schémy v správnom čase sú 
prínosom 
Zložitosť sledovaných cieľov v environ-
mentálnych hodnotiacich schémach, 
ako sú BREEaM (Building Research  
Establishment Environmental assessment 
Method), LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) alebo DGnB  
(Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges 
Bauen), kladie vysoké nároky na komplex-
nú úspornosť budov a urbánnych celkov, 
ako aj na prístup v procese návrhu.

Zásadný je správny 
architektonický návrh
Budovy s takmer nulovou potrebou ener-
gie sa vyznačujú mimoriadne nízkou spot-
rebou energie, a teda sú šetrné k životné-
mu prostrediu tým, že svojou prevádzkou 
produkujú veľmi malé množstvo emisií 
CO2. Zároveň poskytujú užívateľom vyso-
ký komfort vnútorného prostredia vďaka 
vysokej kvalite všetkých prvkov. 

Pri takýchto budovách sa nezaobídeme 
bez vhodného architektonického návrhu, 
kvalitnej tepelnoizolačnej obálky, okien  
a presklených plôch s trojitým izolačným 
zasklením, konštrukcie s elimináciou tepel-
ných mostov, vzduchotesnosťou konštruk-
cie overenou BlowerDoor testom. O kvalitu 

vzduchu sa starajú mechanické systémy 
vetrania so spätným získavaním tepla. 
takéto riešenia nielenže znižujú spotrebu 
energie na vykurovanie v zimnom obdo-
bí, keďže nie je potrebné časté otváranie 
okien kvôli prísunu čerstvého vzduchu  
a odvetranie vlhkosti z interiéru, ale súčas-
ne aj znižujú hlučnosť, prašnosť a exhaláty 
z vonkajšieho ovzdušia v exponovaných 
oblastiach mestského prostredia. V letnom 
období zabezpečujú potrebný prísun čer-
stvého vzduchu a spolu s tieniacimi prvka-
mi znižujú tepelnú záťaž budovy natoľko, 
že nie je nutná inštalácia klimatizačných 
zariadení. 

Pilotné projekty 
Uplatnenie uvedených princípov v slo-
venskej praxi predstavujú projekty Zele-
né átrium v trnave a Petržalské dvory  
v Bratislave. 

Zámerom projektu Zelené átrium bolo 
vytvoriť bytový dom s občianskou vyba-
venosťou v pasívnom štandarde a súčas-
ne maximálne zohľadniť možné aspekty 
tvorby ekologickej výstavby od revitalizácie 
brownfieldu cez recykláciu až po zber daž-
ďovej vody či obnoviteľné zdroje energie. 
Bytový dom je spojením rekonštruovanej 
budovy a novostavby. Rekonštrukcia sa 
týka bývalej budovy tlačiarní, objekt ne-
bol pamiatkovo chránený. Bytový dom 
obsahuje 46 bytov, 460 m2 obchodné-
ho priestoru, 160 m2 administratívne-
ho priestoru a 63 parkovacích miest  
v podzemných garážach. Do užívania bol 
odovzdaný v roku 2015.

V štádiu projektovej prípravy bol pre-
počítaný programom PHPP a taktiež hod-
notený environmentálnou schémou LEED. 
Získal certifikát pre pasívne budovy. Poda-
rilo sa dosiahnuť pasívny štandard v oboch 
častiach budovy – v rekonštruovanej časti 
s hodnotou 25 kWh/m2.a a v novostavbe 
s hodnotou 15 kWh/m2.a. 

Petržalské dvory sú umiestnené v brati-
slavskej mestskej časti Petržalka. Výstav-
ba prebieha v dvoch etapách, spolu ide 
o 185 bytových jednotiek. V prvej etape, 
ktorá je ukončená, sa zrealizoval objekt 
so 45 bytovými jednotkami v ultranízko-
energetickom štandarde. Požadovaným 
štandardom bolo dosiahnutie energe-
tickej triedy a1. normalizovaná potreba 
tepla na vykurovanie je v zmysle meto-
diky energetickej certifikácie 8,4 kWh/
m2.a a globálny ukazovateľ – primárna 
energia – je 45,3 kWh/m2, čo je energe-
tická trieda a1 (2 kWh nad a0 – budo-
va s takmer nulovou potrebou energie).  
V projekte sú navrhnuté pomerne progre-
sívne prvky a zohľadnené princípy návrhu 
budov v pasívnom štandarde. 

Aké sú bariéry pri navrhovaní 
budov s takmer nulovou potrebou 
energie na Slovensku?
Dostatok odborných informácií, správne 
výpočtové nástroje a trochu zapálenia 
pre dobrú vec. to je to, čo nám chýba. 
Máloktorý projektant či architekt vie, ako 
treba postupovať, aby navrhovaná budova 
dosiahla požadované parametre, žiadny 
projekt sa nezaobíde bez skúseného pro-
jektového tímu s jasne zadefinovanými 
cieľmi. Spoločné úsilie všetkých zainte-
resovaných účastníkov tohto procesu má 
šancu zlepšiť tento stav tak, aby priniesol 
požadované a najmä potrebné výsledky.

Legislatívne prostredie je pripravené, 
požiadavky sú jasne stanovené. Otázka 
teda je, ako na to, aby sa od roku 2020, 
čo je už o štyri roky,  na Slovensku stavalo 
už len po novom. aby stavebný sektor 
znížil produkciu emisií CO2 a prispel k ich 
postupnému znižovaniu. 
Dlhujeme to našim budúcim generáciám. l

Resume:
Uneconomical operation of buildings contributes 
to total energy consumption and, hence, to the 
production of greenhouse gas emissions with up 
to 40%. this situation is reflected in the EU´s 20-
20-20 policy with its requirement to reduce energy 
consumption for the operation of new and reno-
vated buildings, which Slovakia has incorporated 
into relevant legislation and standards. the gradual 
tightening of the requirements is oriented towar-
ds the year 2020 when we are expected to only 
build buildings with nearly zero energy demands. 
the expert community faces a difficult task given 
the relatively short period of time. the designing 
of buildings with almost zero energy consumption 
means higher requirements for a comprehensive 
approach to design and requires skills that have 
not yet been part of common design practice. Pas-
sive houses stand the closest to the a0 category. 
the construction of passive buildings requires very 
good knowledge of the issues, including changes 
in established stereotypes and collaboration of 
the project team. it is also necessary to define the 
requirements at the beginning of the design pro-
cess and to have an investor with experience in 
this field. the construction of such buildings also 
requires an appropriate architectonic design and 
compliance with all principles of passive house 
standards. the pilot projects of the residential ho-
uses Green atrium in trnava or Petržalské Dvory 
in Bratislava, as well as many other residential and 
non-residential buildings in the neighbouring coun-
tries, which are more experienced in the construc-
tion of such buildings, can serve as inspiration. 

Meranie vzduchovej priepustnosti v BD 
Petržalské dvory – osadenie prístroja do 
vstupných dverí  Foto: Ľubica Šimkovicová
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aspoň nákladovo optimálnych hodnôt. Pri 
parametroch konštrukcií aj pri celkovom 
posúdení stavby postačuje pri obnove 
dosiahnuť hodnoty, ktoré zodpovedajú  
o triedu nižšej kategórii budovy.  nesmie-
me však zabúdať, že nedostatočne obno-
venú budovu zakonzervujeme na ďalšie 
desaťročia3.

Po roku 2020 budeme stavať 
výlučne budovy A0
Energetické triedy budov určujeme pri 
ich certifikácii. Od 1. 1. 2016 sa musíme 
dostať do triedy a1 pre globálny ukazo-
vateľ primárnej energie, po roku 2020 
do triedy a0, ktorá označuje budovu  
s takmer nulovou potrebou energie. Bu-
dova s takmer nulovou potrebou energie 
je budova s veľmi vysokou energetickou 
hospodárnosťou, pri ktorej sa potrebné 
takmer nulové alebo veľmi malé množ-
stvo energie na užívanie takejto budovy 
dosiahne efektívnou tepelnou ochranou 
a vo vysokej miere energiou získanou  
z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich 
sa v budove alebo v jej blízkosti. Pre-
ukázanie dosiahnutia úrovne budovy  
s takmer nulovou potrebou energie nie 
je možné podľa potreby energie na vy-
kurovanie v budove, ale podľa hodnoty 
primárnej energie.

Pasívne domy sú preverený  
a funkčný štandard
najbližšie sa ku kategórii a0 približujú 
pasívne domy. Pasívny dom má mernú 
potrebu tepla na vykurovanie 15 kWh/
m2.a  a hodnotu primárnej energie menej 
ako 120 kWh/m2.a podľa metodiky PHPP 
a bez ohľadu na faktor tvaru. Budovy 
v pasívnom štandarde doplnené obno-
viteľnými zdrojmi energie spĺňajú prísne 
požiadavky po roku 2020. 

na to, aby budova dosiahla pasívny 
štandard, je potrebná veľmi dobrá znalosť 
problematiky, počnúc zmenou zaužíva-
ných stereotypov, spoluprácou projekto-
vého tímu a definovanie požiadaviek na 
počiatku procesu tvorby, ako aj v proble-
matike zorientovaného investora.

 Predovšetkým je to vhodný architekto-
nický návrh, v ktorom sú zohľadnené prv-
ky pasívneho štandardu. Už od začiatku 
je potrebné overovať a kontrolovať, ako 
navrhnutá budova vychádza z hľadiska 
potreby energie, vhodnými výpočtovými 
metodikami. Veľmi spoľahlivým nástrojom 
pri energetickej optimalizácii navrhova-
nej budovy je výpočtový program PHPP 
(Passive House Planning Package či Passiv 
Haus Projektierungs Paket), ktorý vyvinul 
Passiv Haus institut v nemeckom Darm-
stadte4. 

Navrhovanie budov v súčasnosti 
vyžaduje spoluprácu profesionálov 
od počiatku
navrhovanie budov s takmer nulovou 
potrebou energie kladie pri projektovaní 
vyššie požiadavky na komplexný prístup 
k navrhovaniu a vyžaduje zručnosti, ktoré 
doposiaľ neboli pri navrhovaní súčasťou 
bežnej projektovej praxe. Zložitosť týchto 
cieľov  napomáha dosiahnuť proces na-
zývaný integrované navrhovanie budov, 
ktorý kladie dôraz na vyššiu potrebu mul-
tidisciplinárneho prístupu. 

integrované navrhovanie budov či z ang-
ličtiny integrated Design predstavuje me-
todiku návrhu budov s ohľadom na požia-
davku dosiahnuť štandard budov s takmer 
nulovou potrebou energie a požadované 
environmentálne ciele. Využívanie postu-
pov integrovaného navrhovania pomôže 
definovať a formulovať environmentálne 
opatrenia zamerané na znižovanie emisií 
skleníkových plynov do jasných a merateľ-
ných cieľov pri navrhovaní budov. 

Posun v prístupe kladie dôraz na počia-
točnú fázu projektovania budov, pretože 
prijaté riešenia budú mať vplyv na koneč-
nú spotrebu energie v životnom cykle bu-
dovy. integrované navrhovanie je založené 
na skúsenostiach, podľa ktorých sú zmeny 
a zlepšenia návrhu pomerne jednoduché, 
ak sa na ne upozorní na začiatku procesu. 
Zmeny alebo zlepšenia v neskoršom štádiu 
budú pravdepodobne pomerne nákladné 
a narušia celý proces, resp. prinesú len 
mierne zlepšenie celkového výsledku. ná-
vrh budov tak umožní dosiahnuť v budove 
veľmi nízku spotrebu energie a súčasne 
znížiť prevádzkové náklady pri nízkych 
dodatočných investičných nákladoch, ak 
vôbec dôjde k zvýšeniu. Preto je zrejmé, 
že skrátiť fázu projektového návrhu je 
krátkozrakým prístupom.

Proces integrovaného navrhovania 
integrované navrhovanie budov definu-
jeme ako kombináciu integrácie alebo 
spolupráce medzi zúčastnenými strana-

Gymnázium v Buchloe, Nemecko – vstupná hala s prívodnými vzduchovými dýzami   
Foto: Ľubica Šimkovicová

Pasívna škola, Klaus, Rakúsko  Foto: Ľubica Šimkovicová
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Dôsledky zmeny  
klímy na sídelné  
prostredie na slovensku
Sobota večer 15. augusta 2015. niektoré bratislavské ulice pripomínajú skôr 
zátišie z talianskych Benátok. V priebehu necelej hodiny spadlo počas lokálnej búrky  
v blízkom okolí centra až 90 litrov vody na štvorcový meter. Už tretinu tohto 
množstva možno označiť za katastrofický lejak. nie je preto veľkým prekvapením,  
že miestna kanalizačná sieť takýto nával vody nezvládla, dimenzovaná bola totiž  
na necelú polovicu tohto množstva. 

Mgr. Jozef Pecho, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Praha

Človek ročne vypustí do atmosféry 
takmer 40 mld. metrických ton oxidu 
uhličitého – väčšina z tohto množstva 
pochádza zo spaľovania uhlia, ropy  
a zemného plynu Foto: SITA/AP

demonštratívne odráža hlavne v častej-
šom výskyte extrémneho počasia. Dob-
rým príkladom sú letné horúčavy, ktoré 
sú vo veľkých mestských aglomeráciách 
doslova neznesiteľné a ktorých výskyt sa 
v priebehu posledného storočia viac ako 
zdvojnásobil. teplotný rozdiel medzi husto 
zastavaným mestom a okolitou vidieckou 
krajinou, navyše podporovaný existenciou 
mestského ostrova tepla, môže počas let-
ného popoludnia dosahovať takmer 10 
stupňov Celzia. to pri teplotách cez 30 
stupňov môže byť najmä pre starších ob-
čanov otázkou života a smrti. Dokladajú 
to aj údaje zo Slovenska. Počas desiatich 
percent najteplejších letných dní v období 
rokov 1996 až 2012 vzrástla úmrtnosť ľudí  
v mestách o takmer 10 percent. V extrém-
nych prípadoch, napríklad v júli 2007, sa 
však toto číslo zvýšilo až na 45 percent. 
Podobné situácie sa pritom opakovali aj  
v rokoch 2010, 2011 a 2012. 

Adaptácia v mestách má svoje 
limity
ako vidieť, schopnosť mestského oby-
vateľstva prispôsobiť sa podobným ex-
trémom naráža na svoje limity. Mestská 
infraštruktúra, od ktorej sme dnes veľmi 
závislí, je z väčšej časti nielen imobilná, a 
teda neschopná akejkoľvek migrácie do 
oblastí, kde by unikla negatívnym do-
sahom klimatickej zmeny, ale obsahuje 
aj množstvo technických komponentov, 
ktorých zlyhanie môže mať fatálne ná-
sledky pre tisíce ľudí. Pritom nemáme 
na mysli len chudobnejšie, a teda aj naj-
zraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva. ak 
predpokladáme, že horúčavy podobnej 
intenzity, ako sme zažili v strednej Eu-
rópe v roku 2015, budú v budúcnosti 
častejším javom, mestá budeme musieť 
na takéto situácie pripraviť a takpovediac 
od základov prebudovať. V opačnom prí-

pade sa stanú v letnom období doslova 
neobývateľné, najmä ak v meste alebo 
v jeho okolí dôjdu zásoby vody. Veľmi 
dobrým príkladom toho, že nedostatok 
vody môže predstavovať veľmi vážny 
problém, bola situácia v São Paule pred 
dvoma rokmi. Siedma najľudnatejšia 
mestská oblasť sveta, ktorá súčasne 
vytvára približne jednu tretinu hrubé-
ho domáceho produktu Brazílie, boju-
je so suchom už dlhodobo, no situácia  
v roku 2014 bola skutočne kritická. Uha-
siť smäd dvadsaťmiliónovej populácie 
nie je vôbec jednoduché, zvlášť v pod-
mienkach, ak v oblasti juhovýchodnej 
Brazílie niekoľko rokov po sebe poriad-
ne nezaprší. Pritom najhoršie sucho za 
posledných minimálne 80 rokov stále 
pokračuje a čo je závažnejšie, rozširuje 
sa aj do ďalších štátov, predovšetkým 
do amazónie. Kritickému nedostat-
ku vody je dnes vystavených viac ako 
140 veľkých brazílskych miest. Ľudia, 

najmä tí chudobnejší, sú pochopiteľne  
s postupom brazílskych úradov nespokoj-
ní, vychádzajú do ulíc a bojujú za svoje 
právo na vodu. Pritom o skutočnosti, že 
dôsledky sucha v Brazílii sú zhoršené 
aj klimatickou zmenou, dnes už takmer 
nikto nediskutuje. Dôkazom môže byť aj 
otvárací ceremoniál letných olympijských 
hier v Riu de Janeiro, počas ktorého sa na 
ploche štadióna objavil motív klimatickej 
zmeny. ten upozornil na neradostnú sku-
točnosť, že tento fenomén už dnes nega-
tívne ovplyvňuje aj život ľudí v mestách 
najväčšieho štátu Južnej ameriky.    

Extrémnosť počasia na vzostupe aj 
na Slovensku
Svetová meteorologická organizácia 
(WMO) vo svojich správach pravidelne 
upozorňuje na skutočnosť, že prejavy  
a dôsledky extrémneho počasia sa po-
zoruhodne rýchlo zhoršujú prakticky 
všade na Zemi. tento trend je evidentný 

B úrky podobnej intenzity, v mi-
nulosti taký zriedkavý jav, sa  
v posledných dvoch desaťro-
čiach objavujú čoraz pravidel-

nejšie a spôsobujú čoraz väčšie škody. 
Čo je však horšie, ak sa bude atmosféra 
ďalej otepľovať, existuje vysoká pravde-
podobnosť, že ich intenzita porastie ešte 
rýchlejšie ako doteraz, v horšom prípade 
až o 50 percent na každý stupeň oteplenia. 
inak povedané, aby sa aj slovenské mestá 
dokázali v budúcnosti adaptovať na po-
dobné extrémne javy, bude nevyhnutné, 
aby mestská infraštruktúra zvládla aj lejaky 

s výdatnosťou viac ako 100 milimetrov za 
hodinu. to však nie je ani zďaleka všetko. 
Zrejme ešte väčším problémom pre mes-
tá a jej obyvateľov bude v nasledujúcich 
desaťročiach opačný extrém – nedostatok 
vody a letné vlny horúčav.

teplo, ktoré zabíja
tempo urbanizácie je dnes skutočne bez-
precedentné. V súčasnosti sa z vidieka 
do miest presťahuje okolo 77 miliónov 
ľudí ročne, čo je viac ako celá populácia 
Francúzska. Do roku 2030 sa očakáva, 
že celková plocha mestskej zástavby 

sa v porovnaní s rokom 2000 viac ako 
strojnásobí, čiže narastie na 1,2 milióna 
štvorcových kilometrov. V súčasnosti 
mestá produkujú takmer polovicu celko-
vých globálnych emisií oxidu uhličitého, 
takmer 20 miliárd metrických ton, a do 
roku 2030 sa toto číslo ešte zvýši. Mestá,  
v ktorých už dnes žije viac ako polovica 
svetovej populácie, sa tak v budúcnosti 
stanú kritickým miestom adaptácie na 
dôsledky klimatickej zmeny. Mestské 
aglomerácie sú totižto mimoriadne citli-
vé na akúkoľvek nestabilitu v klimatických 
pomeroch, ktorá sa v posledných rokoch 

Obyvatelia mesta Itu v štáte São Paulo, závislí od dodávok pitnej vody zo systému Canta-
reira, blokujú jednu z prístupových ciest počas demonštrácie proti rozhodnutiu miestnych 
úradov obmedziť dodávky vody Foto: Reuters
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Mestská zeleň dokáže znížiť vysoké letné teploty aj o viac ako 10 stupňov Celzia  Zdroj: Ekolist.cz

sku počítať s významným nárastom rizika 
spojeného s častejším nedostatkom vody 
a v teplom polroku výskytom extrémnej-
ších vĺn horúčav a prívalových povodní. 
najväčšie búrkové systémy dnes prinášajú 
o 10 percent zrážok viac ako v minulos-
ti. Extrémnosť zrážok však nerastie len 
v lete. Výrazne sa zvyšuje napríklad aj  
v zime, v Európe až 8-násobne za posled-
ných 150 rokov. S podobnými situáciami, 
ako napríklad tou z polovice augusta 2015 
v Bratislave, budeme musieť počítať aj  
v ďalších rokoch a desaťročiach. tak, ako 
sa bude postupne zvyšovať priemerná tep-
lota planéty, porastú aj extrémne zrážky či 
už búrkového konvektívneho alebo iného 
pôvodu. to isté bude platiť aj pre povodne. 
na túto skutočnosť nakoniec upozorňuje 
aj zatiaľ posledná správa Medzivládne-
ho panelu pre klimatickú zmenu (iPCC), 
ktorá počíta s tým, že častejšie povodne  
v priebehu nasledujúceho storočia môžu 
vzhľadom na rastúcu plochu postihované-
ho územia priamo ohrozovať až 5-násobne 
vyšší počet ľudí ako doposiaľ. 

Očakávané dôsledky v mestách
Extrémne počasie, zosilnené pôsobením 
klimatickej zmeny, bráni udržateľnému 
rozvoju miest, keďže často zhatí celé roky 
pokroku. aj preto majú ľudia tendenciu 
vnímať dosahy klimatickej zmeny pre-
dovšetkým prostredníctvom deštrukcie 
spôsobenej extrémnym počasím. netreba 
však zabúdať aj na to, že týmto sa roz-
sah možných dôsledkov otepľovania ani 

zďaleka nekončí a v budúcnosti sa bude 
ešte rozširovať. nestabilnejšia a teplejšia 
klíma bude pravdepodobne spôsobovať 
nielen vážnejšie škody na infraštruktú-
re v meste, ale zásadne môže ovplyvniť 
či dokonca ohroziť dostupnosť energie  
a vody, najmä počas dlhých období sucha 
a vysokých teplôt. V zimnom období síce 
na energiách v dôsledku teplejších zím 
ušetríme, no v lete sa energetické požia-
davky na chladenie budov môžu výrazne 
zvýšiť – v našom regióne, za predpokladu, 
že mestá neprídu s efektívnejším a ener-
geticky nenáročným spôsobom chladenia, 
aj o viac ako 20 percent do roku 2080.  
S pokračujúcim otepľovaním budú sloven-
ské mestá musieť počítať aj s častejším 
výskytom rôznych infekčných ochorení, 
ktoré sú dnes typické skôr pre južnejšie 
oblasti Európy. S týmto bude súvisieť aj 
prílev teplomilnejších druhov živočíchov 
a rastlín, čo môže v kombinácii s rastú-
cou mierou urbanizácie spôsobiť celko-
vý pokles biodiverzity v mestách. Všetky 
uvedené faktory môžu a pravdepodobne 
aj ovplyvnia celkovú ekonomickú a soci-
álnu štruktúru obyvateľstva v mestách, 
ale napríklad aj turizmus. Celkové príjmy 
jednotlivcov síce rastú, no súčasne rastie 
aj miera vystavenia obyvateľstva dôsled-
kom klimatickej zmeny (napríklad potreba 
častejšej sanácie škôd). toto môže, najmä 
v prípade občanov s relatívne nižšími príj-
mami, viesť k zhoršeniu celkovej sociálnej 
situácie v spoločnosti, nárastu kriminality  
a nespokojnosti. Pre príklady tohto sce-

nára nemusíme ísť ani veľmi ďaleko. 
Všimnime si Grécko, Španielsko či Por-
tugalsko – ide o krajiny, ktoré sú už dnes 
vystavené dôsledkom klimatickej zmeny 
oveľa výraznejšie ako napríklad stredná 
Európa. nakoniec, ani príklad z brazílske-
ho São Paula nebol zvolený náhodou. ak 
sa nám jeho problémy z dnešnej perspek-
tívy zdajú byť príliš vzdialené a hodné 
ignorovania, určite bude potrebné tento 
prístup trochu prehodnotiť. Možno je len 
otázkou času, keď podobne nepríjemnej 
situácii bude čeliť aj niektoré z veľkých 
slovenských miest. l

Resume:
Over 3 million of people in Slovakia live in towns 
and cities, which is around 56 per cent of the 
total population. Even though the growth of ur-
banisation is not as quick as in other developed 
countries, the number of people living in urban 
areas in Slovakia is on the rise. another impor-
tant trend which can substantially influence the 
safety and comfort of life of the urban popula-
tion in the near future is the on-going warming 
and related climate changes. the fast growth 
of air temperatures is accompanied not only 
with more exhausting and heavier heat waves, 
but also more intensive rains, stronger storms, 
and – what is more apparent today – major 
material damage to urban infrastructures. the 
urban areas which were built under relatively 
stable climate conditions in the 20th century 
are facing a big challenge and task – how to 
cope with even faster warming and increased 
extreme weather conditions in the next de-
cades, while ensuring decent conditions and 
comfort of their inhabitants? Climate changes 
represent a threat, but also a huge opportunity 
for turning Slovak towns and cities into bet-
ter functioning and more prosperous [social] 
communities.

aj na Slovensku. Zo záverov vedeckých 
štúdií jednoznačne vyplýva, že niektoré 
typy extrémneho počasia, napríklad vlny 
horúčav či sucho, sa vyskytujú nielen 
častejšie, ale sú aj výraznejšie vo svo-
jich dôsledkoch na ekonomiku, zdravie 
či úmrtnosť ľudskej populácie, alebo 
stabilitu prírodných spoločenstiev. Dalo 
by sa dokonca povedať, že nebyť glo-
bálneho otepľovania, k mnohým týmto 
extrémom by nikdy nedošlo, prípadne 
by sa neprejavili v takej výraznej forme. 
So zvyšujúcou sa teplotou planéty však 
neprichádzajú len vlny vysokých teplôt. 
Čoraz početnejšie sú aj hydrometeoro-
logické extrémy vrátane mimoriadne vý-
datných dažďov či prívalových povodní. 
tu je preukazovanie príčinnej súvislosti  
s otepľovaním atmosféry síce zložitejšie, 
keďže časová a priestorová premenlivosť 
zrážok je vyššia, no fyzikálnych a šta-
tistických dôkazov pribúda. napríklad, 
extrémne vysoké denné úhrny zrážok, 
ktoré sa ešte pred 50 rokmi vyskytovali 
raz za 100 rokov, sa dnes vyskytujú raz 
za 50 či dokonca 20 rokov. Popritom 
rastie aj ich plošný rozsah. Ďalším prob-
lémom je tiež fakt, že zrážky sú krajne 
nevyvážené, a to v čase aj priestore. Dô-
sledkom tohto trendu sú okrem rýchle-
ho striedania veľmi vlhkého a suchého 
obdobia aj situácie, keď jeden región 
bojuje s povodňami a susedný s veľkým 
nedostatkom vody. Dobrým príkladom je 
obdobie posledných piatich rokov, keď 
sa na našom území vystriedali závažné 

povodne (r. 2010), ale aj extrémne suchá 
(2007, 2011 – 2012 a 2015). 

Aké klimatické podmienky nás 
čakajú?
až do 70. rokov minulého storočia sme 
mali na Slovensku klímu, ktorá sa v zá-
kladných črtách veľmi neodlišovala od tej, 
ktorú sme tu mali, povedzme, v 18. alebo  
19. storočí. Do konca 80. rokov 20. storočia 
sa prirodzene striedali studené, normálne  
a teplé roky. Výrazné zmeny v režime klí-
my pozorujeme na Slovensku najmä od 
druhej polovice 80. rokov, resp. začiatku  
90. rokov 20. storočia. na južnom Sloven-
sku sa od konca 19. storočia v ročnom 
priemere oteplilo o približne 1,6 °C, pričom 
za posledných 30 rokov o viac ako 0,5 °C.  
V priebehu nasledujúcich desaťročí sa 
bude otepľovať ešte rýchlejšie. Do roku 
2040 o ďalší jeden stupeň Celzia a do 
konca storočia o ďalšie 2 až 3 stupne, 
v lepšom prípade. Vedecký výskum priná-
ša čoraz jasnejšiu predstavu o tom, ako 
by mohla klíma na Slovensku vyzerať už 
v nasledujúcich desaťročiach. Z dnešného 
pohľadu je už celkom zrejmé, že súčasný 
trend otepľovania bude nielen pokračovať, 
ale bude aj výraznejší. treba sa pripraviť 
na to, že v priebehu leta budú obyvatelia 
miest vystavení extrémnejšiemu suchu 
a dlhším periódam s teplotami nad 35 
stupňov Celzia. Dlhé periódy sucha budú 
prerušované krátkodobými extrémnymi 
zrážkami, čo môže nakoniec viesť k celko-
vému vysušovaniu krajiny. Zvlášť ohrozené 

budú mestá v južných oblastiach Sloven-
ska, kde klimatické podmienky nadobudnú 
skôr stepný charakter. Všeobecne možno 
povedať, že klíma na Slovensku bude mať 
viac stredomorský charakter, ktorý dnes 
prevláda v oblasti Balkánu, severného ta-
lianska alebo severného Španielska.
 
Nebezpečná rýchlosť otepľovania
treba tiež pripomenúť ďalšiu dôležitú 
skutočnosť. Súčasná rýchlosť produkcie 
emisií oxidu uhličitého sleduje skôr pe-
simistickejší emisný scenár RCP8.5 (teda 
„business as usual“). Pokiaľ by sa na 
tomto vývoji nič podstatné nezmenilo, 
po roku 2050 by sme mohli čeliť také-
mu rýchlemu otepľovaniu – na globálnej 
úrovni o 0,5 stupňa Celzia a v Európe až 
o jeden stupeň Celzia  za desaťročie – že 
pre mnohé živočíšne druhy, a, samozrej-
me, aj pre ľudí, bude akákoľvek adaptá-
cia veľmi ťažká, prípadne až nemožná. 
Súčasné otepľovanie, ktoré na globálnej 
úrovni dosahuje maximálne 0,2 stupňa 
Celzia za desaťročie (a v našom regióne 
dvojnásobok), spôsobuje na celom svete 
veľmi vážne dôsledky spojené s desta-
bilizáciou ekosystémov, zhoršujúcou sa 
potravinovou bezpečnosťou či vysokou 
úmrtnosťou obyvateľstva. Preto je takmer 
nepredstaviteľné, čo bude pre svetové, 
ale aj slovenské urbanizované oblasti, zna-
menať dvoj- prípadne až štvornásobne 
rýchlejšie otepľovanie. Už v krátkodo-
bom časovom horizonte, teda do roku  
2030 – 2040, bude potrebné aj na Sloven-

Globálne otepľovanie, spôsobujúce prehlbovanie sucha na pevninách, ohrozuje dostupnosť pitnej vody v takmer všetkých obývaných oblastiach 
sveta vrátane miest. Ďalším problémom je aj málo efektívne využívanie súčasných vodných zdrojov a plytvanie vodou  Foto: thinglink.com
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Mgr. Pavol Široký, ochranár a geológ   MUDr. Juraj Mesík, globálny analytik

dokážeme sa ešte 
vyhnúť katastrofe?
Možno už typickým javom pre rozličné (a to nielen bulvárne) médiá začína byť vnášanie 
senzácií, ktoré sú podčiarknuté bombastickým názvom samotného článku. avšak pri 
našej téme na základe vedecky podložených scenárov ďalšieho vývoja sa javia hrozby 
zmeny klímy celkom reálne. Je teda úplne na mieste zaoberať sa odpoveďami na 
niektoré súvisiace otázky. Sú stanovené ciele v oblasti zmierňovania zmeny klímy,  
a teda zníženia emisií skleníkových plynov dostačujúce na to, aby neboli prejavy  
zmeny klímy naozaj hrozivé? ako Slovensko pristupuje k zmierneniu a prispôsobeniu  
sa meniacej sa klíme na národnej úrovni a úrovni samospráv?
aké zdravotné problémy môžu očakávať obyvatelia sídiel na Slovensku?  
aké sú možnosti pre väčšie sídla, aké budú možnosti riešenia zásobovania potravinami?  
Sú slovenské mestá pripravené na tieto scenáre?
Odpovede na mnohé neľahké otázky spravcovali ochranár a geológ Mgr. Pavol Široký  
a globálny analytik MUDr. Juraj Mesík.

Foto: © Greenpeace,  
Branislav Blaščák

S lovensko patrí medzi krajiny, ktoré 
dokázali najvýraznejšie znížiť emi-
sie skleníkových plynov v porovnaní  

s referenčným rokom 1990. Dosiahli sme 
viac ako 45 % zníženie emisií. naša kra-
jina sa na CO2 emisiách Európskej únie 
podieľa asi 0,95 % čo približne zodpove-
dá 1,0 % podielu na počet jej obyvate-
ľov. takže aj napriek relatívne vysokému 
zníženiu emisií nie sme na tom výrazne 
lepšie ako iné krajiny únie. 

najvýraznejší podiel na znížení emisií 
mala postupná likvidácia ťažkého nee-
fektívneho priemyslu z obdobia socializ-
mu. Ďalším príspevkom je bezpochyby 
aj postupné zrušenie krížových do tácií  
v energetike, ktoré spôsobilo veľký ná-
rast cien energií. Určitý podiel má prav-
depodobne aj postupný nárast priemer-
ných teplôt, na Slovensku o viac ako 1,5 °C  
v porovnaní s dlhodobým priemerom 
1951 – 1990. tento nárast mohol spô-
sobiť pokles spotreby energií na vyku-
rovanie. Čiastočne však bol určite kom-
penzovaný nárastom spotreby elektriny 
potrebnej na prevádzku klimatizácií. 
Veľký podiel na znižovaní emisií má aj 
reštrukturalizácia priemyslu smerujúca 
k znižujúcej sa energetickej náročnosti 
hospodárstva. tá je nutná, pokiaľ má byť 
slovenská ekonomika konkurencieschop-
ná. Slovensko dokázalo znížiť energetic-
kú náročnosť o takmer 44 % oproti roku 
2003. Stále však naše hospodárstvo po-
trebuje takmer dvojnásobne viac ener-
gie na jednotku HDP, ako je priemer EÚ. 
Okrem toho, že táto skutočnosť výrazne 
zhoršuje možnosti uplatnenia našich vý-
robkov na európskom trhu, sa tu zároveň 

skrýva veľmi veľký potenciál znižovania 
spotreby energií, a tým aj emisií sklení-
kových plynov.

Emisia CO2 na Slovensku
Určitý vplyv na to, že na Slovensku nestú-
pajú emisie CO2, má aj elektroenergetická 
politika Slovenska posledných dvadsiatich 
rokov, ktorá sa extrémne orientuje hlavne 
na jadrovú energetiku. tá momentálne 
pokrýva okolo 54 % spotreby. Po prípad-

nom spustení JE Mochovce 3. a 4. blok 
stúpne tento podiel na 70 %. ide však iba 
o hypotetické zníženie emisií CO2, keď-
že sa Slovensko mohlo v tomto období 
orientovať viac aj na obnoviteľné zdroje 
a energetické úspory. Jadrová energeti-
ka tak teoreticky mohla pomôcť znížiť 
emisie, ale iba ak by nahradila uhoľné 
a paroplynové elektrárne. K tomu reál-
ne nedošlo, keďže kvôli spúšťaniu jad-
rových elektrární na Slovensku nebola 
zatvorená žiadna uhoľná elektráreň. Ex-
trémnym rozvojom jadrovej energetiky 
navyše skáčeme z kaluže do blata, keďže 
vymieňame emisie CO2 za plynné, tekuté 
a tuhé rádioaktívne emisie. S vyhoretým 
jadrovým palivom, ako najnebezpečnej-
ším odpadom na Zemi, nevieme už vyše 
60 rokov takmer nič urobiť. ide  pritom 
o odpad, ktorý je potrebné oddeliť od 
životného prostredia na viac ako 400 000 
rokov.

Obnoviteľné zdroje energie pokrývajú 
na Slovensku iba 10 – 11 % zo spotreby 
všetkých energií, čo je dosť výrazne za 
15-,16-percentným priemerom únie. tie-
to zdroje tak prispeli iba 4 – 5 % podielom 
na znížení emisií CO2.

Výraznejší mitigačný podiel mal pokles 
spotreby energií vďaka útlmu ťažkého 
priemyslu, zvyšovaniu energetickej účin-
nosti a úsporám energií vo všetkých sek-
toroch okrem dopravy a odpadov. Medzi 
rokmi 2001 až 2014 klesla hrubá domáca 
spotreba energií o viac ako 18 %.

Problematický je sektor dopravy, kde 
hlavne vďaka osobnej automobilovej do-
prave vzrástli emisie skleníkových plynov 
o približne 33 %. Kým v roku 1990 sa 
doprava podieľala na uhlíkových emisiách 
7 percentami, na konci roku 2012 to bolo 
už 15 percent. 

Slovensko sa formálne aj deklaratívne 
hlási k európskym klimatickým cieľom, 
podpore rozvoja obnoviteľných zdrojov 
a znižovaniu spotreby energií. V realite 
je však podpora obnoviteľných zdrojov 
a úspor energií minimálna. Podobne je 
to aj s obchodovaním s emisnými kvó-
tami, ktoré viac slúžili ako ekonomická 
pomoc znečisťovateľom pri udržaní ich 
súčasných emisií. Výnimkou sú programy 
podpory pre domácnosti, ktoré sa pre ob-
noviteľné zdroje začali koncom minulého 
roka a pre rodinné domy začiatkom tohto 
roka. Legislatíva, dotačné mechanizmy  
a pokuty sú nedostatočné a nevedú k do-
datočnému znižovaniu emisií skleníkových 
plynov.

na to, aby sa svet vyhol katastrofálnym 
následkom klimatickej zmeny, potrebu-
je znižovať emisie CO2 minimálne o 2 % 
každý rok. Samozrejme, okrem ďalších 
opatrení na ochranu lesov a biodiverzi-
ty, oceánov, zadržiavanie vody v krajine  
a odpadovej, resp. materiálovej politike. 
ak sa pozrieme na našu krajinu, Sloven-
sko znížilo medzi rokmi 1990 až 2014 
emisie skleníkových plynov o viac ako 45 
% . Predstavuje to priemerný medziročný 
pokles o 1,89 %. V dlhodobom horizonte 
sme tak relatívne blízko potrebného glo-
bálneho cieľa pre každoročné znižovanie 
emisií. Keď si porovnáme emisie v roku 
2000 a 2014, tak sme ich znížili o 20,9 %,  
t. j. medziročný pokles – 2,3 %. Je dô-
ležité, aby sme tento trend udržali. Pre-
kážkou je, že naša vláda v posledných 
rokoch odmietala zvýšenie cieľa na rok 
2020 (- 20 % pre celú EÚ) a vyšší ako – 
40 % cieľ pre EÚ do roku 20301.

(Ne) úspešné opatrenia
Slovensko nerealizovalo okrem niekoľkých 
pilotných projektov a dotačných progra-
mov na úspory energie a obnoviteľné 
zdroje žiadne významné legislatívne ani 
iné podporné opatrenia. Za najúspešnejšie 

možnosti energetiky a plnenie Parížskej dohody

Celkové emisie skleníkových plynov na Slovensku (bez záchytov uhlíka) v mil. ton

Zdroj: EEa greenhouse gas – data viewer, European Environment agency
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opatrenie na znižovanie emisií skleníko-
vých plynov je možné považovať Zákon 
č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľ-
ných zdrojov energie a vysoko účinnej 
kombinovanej výrobe2. Zákon prispel  
k tomu, aby sa podiel obnoviteľných 
zdrojov energie zdvojnásobil. Paradoxne 
však tento zákon, ktorý mal pôvodne slú-
žiť na podporu udržateľných obnoviteľ-
ných zdrojov, zabezpečil cez garantovanú 
výkupnú cenu elektriny na obdobie 15 
rokov podporu aj pre nekvalitné domáce 
hnedé uhlie, čierne uhlie a paroplynové 
elektrárne3. 

Ďalší významnejší program, ktorý 
viedol k zníženiu emisií CO2, bol dotačný 
program na zatepľovanie domácností  
z čias prvej vlády Roberta Fica. Približne 
70 miliónov eur, ktoré boli vynaložené do 
zatepľovania, bezpochyby znížili spotrebu 
energií. Keby však boli emisie predané 
transparentným spôsobom za vtedaj-
šiu trhovú cenu, tak mohlo ísť do úspor 
energií dvojnásobné množstvo peňazí. 
Ďalším problémom tohto programu bolo, 
že monitorovanie dosiahnutých úspor  
a zníženie emisií nebolo pre jednotlivé 
projekty povinné.

najvýznamnejším opatrením v ob-
lasti mitigácie, teda znižovania emisií 
skleníkových plynov, malo byť obcho-
dovanie s emisnými kvótami (EtS). EtS 
zahŕňa približne polovicu našich emisií 
a týka sa hlavne energetiky a energe-
ticky náročného priemyslu. Od začiatku 
bol však tento program zle nastavený. 
Zodpovedné úrady pridelili, nielen na Slo-
vensku, najväčším producentom veľké 
emisné nadalokácie, ktoré im umožnili 
udržať alebo zvýšiť úrovne znečistenia 
bez toho, aby za ne platili alebo inves-
tovali do nízkouhlíkových opatrení. Prvé 
obchodovateľné EtS obdobie trvalo od 
roku 2005 do roku 2007, druhé od roku 
2008 do roku 2012 a tretie sa začalo ro-
kom 2013. Drvivá väčšina európskych 
priemyselných podnikov vrátane sloven-
ských profitovala z emisných povoleniek  
a tzv. „carbon leakage“ (únik uhlíka) je 
viac výmysel ako hrozba zatvárania továr-
ní. tieto údaje vyplývajú zo záverov novej 
analýzy holandskej konzultačnej spoloč-
nosti CE Delft4. K podobným záverom tiež 
smeruje aj štúdia vydaná OECD5. Vďaka 
týmto kompenzáciám a nadalokáciám sa 
mnohí znečisťovatelia nemusia obávať 
súvisiacich zvýšených nákladov ani v bu-
dúcnosti. Energeticky náročný priemysel 
často argumentuje vysokými nákladmi  
a následnými negatívnymi dôsledkami pre 
ich podnikanie vyplývajúcimi z európskej 
klimatickej politiky. Spomínané analýzy 
však vykresľujú iný obraz. Zo záverov 

CE Delft vyplýva, že vďaka nesprávne 
nastaveným EtS pravidlám získali firmy  
v období rokov 2008 – 2014 až 24 miliárd 
eur. Väčšina z nich pritom emisie nezni-
žovala. Slovenské závody získali podľa 
holandskej konzultačnej spoločnosti  
v tomto období vďaka nadmernej alokácii 
emisných povoleniek dodatočné príjmy 
viac než 300 miliónov eur. najviac z EtS 
systému získali železiarne, cementárne, 
oceliarne i petrochemický priemysel. 

Podobne dopadla aj analýza „úniku 
uhlíka“. Okrem štúdií CE Delft a OECD 
nenašla presvedčivé dôkazy o tom, že by 
kvôli nákladom z EU EtS systému firmy 
presúvali výrobu inde, ani štúdia vypra-
covaná spoločnosťou Ecorys v roku 2013 
pre Európsku komisiu6. 

aby sa EtS systém napravil a konečne 
viedol k efektívnemu rozvoju nízkouhlí-
kovej ekonomiky, bude nutné stiahnuť 
natrvalo z trhu doterajšie nadalokácie. 
to by malo viesť k zvýšeniu ceny uhlí-
ka a motivácii znečisťujúceho priemyslu 
investovať do energetickej efektívnosti, 
obnoviteľných zdrojov energie a najlep-
ších dostupných technológií na trhu.

možnosti ako odvrátiť hrozbu
Špeciálnou oblasťou je adaptácia na 
prebiehajúce a budúce klimatické zmeny  
a riešenie ich následkov. Slovensku reál-
ne hrozia častejšie a ničivejšie záplavy 
striedané s obdobiami sucha, ktoré môžu 
zasiahnuť poľnohospodárstvo a potra-
vinovú bezpečnosť. Klimatická zmena 
už teraz zasahuje do turistického ruchu 
hlavne cez pokles snehovej pokrývky  
v lokalitách do 1500 m n. m. Hrozia nám 
tiež silnejšie a intenzívnejšie búrky pre-
dovšetkým v horských oblastiach. Stú-
pajúce teploty a obdobia horúčav majú 
zase vážne následky v mestách, predo-

všetkým u starších a zdravotne slabších 
ľudí. Ovplyvňujú výrazne aj pracovný 
výkon ľudí. Obdobia sucha a horúčav 
zároveň zvyšujú riziko požiarov hlavne  
v lesných ekosystémoch. Je preto absolút-
ne nevyhnutné povinne riešiť adaptačné 
opatrenia v mestách a  na vidieku, a to nie 
iba na dobrovoľnej báze.

Od vzniku samostatného Slovenska mô-
žeme zjednodušene zhodnotiť, že jediným 
veľkým adaptačným opatrením je budo-
vanie protipovodňovej ochrany a priehrad.  
V mnohých prípadoch však majú tieto 
opatrenia opačný efekt, keďže likvidujú 
prirodzené záplavové územia, meandre 
tokov a ich schopnosť dlhodobo dopĺňať 
podzemné zásoby vody. Povodňová po-
litika sa dá stručne zhodnotiť ako snaha 

udržať časť vody iba v priehradách a prí-
valové zrážky čo najrýchlejšie odvádzať 
do dolných častí tokov a mimo územia 
Slovenska. takýto prístup je dlhodobo ne-
udržateľný a pokiaľ sa nezmení, tak bude 
viesť k ďalšiemu vysušovaniu krajiny. 

Európska komisia zverejnila „Straté-
giu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy“ 
16. apríla 2013. Rada EÚ pre životné 
prostredie ju schválila 18. júna 2013. Zá-
kladom prípravy stratégie bola tzv. Biela 
kniha s názvom „adaptácia na zmenu 
klímy: Európsky rámec opatrení“, ktorá 
bola vypracovaná v apríli 2009. 

Slovensko schválilo „Stratégiu adap-
tácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy“ uznesením vlády SR č. 148/2014. 
Stratégia uvádza niekoľko prioritných 
oblastí: šírenie informácií a vedomostí 
o problematike adaptácie na všetkých 
stupňoch riadenia, ako aj pre širokú verej-
nosť; posilnenie inštitucionálneho rámca 
pre adaptačné procesy v SR; vypraco-
vanie a rozvoj metodík komplexného 
hodnotenia rizík v súvislosti so zmenou 

Overené emisie (CO2) a ďalšie zisky (E) top-20 podnikov, Slovensko, 2008-2014

Poznámka: ** Zisk CER (certifikované zníženie emisií) len pre obdobie 2008 – 2012
Zdroj: Calculation of additional profits of sectors and firms from the EUEtS, CEDelft, marec 2016

klímy od národnej až po lokálnu úroveň; 
rozvoj a aplikáciu metodík pre ekono-
mické hodnotenie adaptačných opatrení 
(makroekonomických dosahov) a vypra-
covanie a zavedenie nástroja na výber 
investičných priorít na základe posúdenia 
medzisektorálnych aspektov adaptač-
ných opatrení.  aj napriek tomu, že je 
stratégia schválená už viac ako 2 roky,  
v praxi bolo realizovaných len veľmi málo 
adaptačných opatrení7. Dajú sa súhrnne 
zhodnotiť ako ojedinelé pilotné projekty 
malého rozsahu. adaptačné opatrenia 
boli alebo aktuálne sú realizované iba  
v niektorých slovenských mestách, ako 
sú Košice, trnava alebo Bratislava. ide 
však iba o malé pilotné projekty, ktoré 
nedokážu reflektovať na stále silnejúce 
vplyvy zmeny klímy. Hlavným problé-
mom je, že adaptačná stratégia je len 
informačným materiálom, ktorý nie je 
záväzný, nevytvára jasné mechanizmy 
a opatrenia, nevedie k zákonu alebo na-
riadeniu vlády s konkrétnymi technic-
kými a finančnými opatreniami alebo  
k sankciám. Uznesenie vlády SR síce 
uložilo ministrovi životného prostredia  
predložiť na rokovanie vlády informáciu  
o dosiahnutom pokroku pri realizácii 

adaptačných opatrení v SR do 31. mája 
2016 a predložiť na rokovanie vlády aktu-
alizáciu stratégie s ohľadom na najnovšie 
vedecké poznatky v oblasti zmeny klímy 
do 30. apríla 2018. avšak nekonkrétne 
plnenie stratégie uložila vláda zodpoved-
ným orgánoma) plniť priebežne. na úrovni 
samosprávnych krajov, Združenia miest  
a obcí Slovenska a prezidentovi Únie 
miest Slovenska vláda iba odporučila 
podieľať sa na plnení cieľov stratégie  
a ich premietnutí do regionálnych a lokál-
nych stratégií. tie sa však v skutočnosti 
spracúvajú len vo veľmi malom počte 
obcí a miest.

Môžeme teda konštatovať, že slo-
venské mestá a obce momentálne nie 
sú pripravené na scenáre zmeny klímy  
a nevedia adaptačné opatrenia realizo-
vať vo väčšom rozsahu. Miestnym samo-
správam chýba dostatočná sila a odhod-
lanie prijímať nariadenia, ktoré napríklad 
donútia majiteľov stavieb pri budovaní 
nových objektov alebo rekonštrukciách 
povinne vytvárať zelené strechy, zachy-
távať dažďovú vodu, alebo zvýšiť po-
diel zelene na úkor betónovo-sklenenej 
hmoty. Rozvoj cyklodopravy ide u nás 
slimačím tempom a zaostávame v ňom 

za všetkými stredoeurópskymi krajinami. 
Ochrana chodcov je na žalostnej úrovni – 
Bratislava je jediné hlavné mesto EÚ, kde 
je možné parkovať na takmer všetkých 
chodníkoch. Rozvoj klimatizovanej ve-
rejnej dopravy sa už u nás postupne 
rozbieha vo veľkom, zabúda sa však na 
kombináciu klimatizácií s využitím elek-
triny obnoviteľných zdrojov. Chceme kli-
matizované dopravné prostriedky, ale 
zabúdame, že bez ich spojenia s obno-
viteľnými zdrojmi klimatickú zmenu len 
zhoršujeme vyšším spaľovaním fosílnych 
zdrojov.

naše mestá a obce určite prežijú ná-
sledky klimatickej zmeny v najbližších de-
saťročiach. Bude sa v nich však žiť čoraz 
ťažšie a peniaze, ktoré budeme potrebo-
vať na klimatické kompenzácie veľmi vý-
razne zasiahnu naše peňaženky a zhoršia 
kvalitu života.

Mgr. Pavol Široký, ochranár a geológ

Poznámky:
a) - minister financií, podpredseda vlády a minis-
ter vnútra, minister hospodárstva, minister do-
pravy, výstavby a regionálneho rozvoja, minister 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, minister 
obrany, minister školstva, vedy, výskumu a špor-
tu a minister zdravotníctva

Odchýlky priemernej teploty liet ( jún – august) v Hurbanove [dt °C] za obdobie 1901 – 2015 (2016) od dlhodobého priemeru 
[19,4 °C] vypočítaného na základe referenčného obdobia 1901 – 2000

Zdroj: SHMÚ
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D iskusie a opatrenia označované ako 
„adaptačné“ sa vedú v niektorých 
mestách sveta, Európy, ba aj Slo-

venska. Realizujú sa však v intenzite a vo 
formách, ktoré odrážajú hlboké neporozu-
menie, k akým komplexným a zásadným 
dôsledkom rýchlo napredujúce zmeny 
klímy povedú. Mesto je v nich spravidla 
chápané ako viac-menej samostatný ce-
lok, ktorý sa má voči dôsledkom zmeny 
klímy „opevniť“ lokálnymi opatreniami. 
Samotná zmena klímy je pritom vnímaná 
najmä v jej epizodických prejavoch: mestá 
sa pripravujú na vlny horúčav, nedosta-
tok vody alebo naopak, extrémne zrážky, 
rastúce riziko požiarov, veterných smrští. 
Bohaté pobrežné mestá  ako Londýn či 
celé krajiny, napríklad Holandsko, zaujíma 
perspektíva rastu morských hladín.

Stabilná klíma je minulosťou
Pre skutočné pochopenie dôsledkov an-
tropogénnej zmeny klímy je nevyhnutné 
položiť existenciu súčasných miest a ce-
lých civilizácií do dlhodobého kontextu 
dejín klímy a ľudskej populácie na Zemi. 
Všetky ľudské civilizácie vznikli a existovali  
v období výnimočne stabilného klimatické-
ho režimu posledných asi 10-tisíc rokov 
(obr. 1). Bola to práve stabilná klíma plané-
ty, ktorá umožnila vznik agrárnych civilizácií  
a postupný, po nástupe industriálnej revo-
lúcie aj explozívny, rast ľudskej populácie na 
Zemi.  Bez stabilnej klímy by nebolo možné 
rozvinúť poľnohospodárstvo, ktoré je zá-
kladným predpokladom vzniku civilizácií, 
rastu populácie aj urbanizácie. 

Stabilný klimatický  režim obdobia ho-
locénu v 20. storočí sa skončil v dôsledku 
spaľovania fosílnych palív. Zmena klímy, 
ktorú spustili obrovské kvantá emisií CO2  
a ďalších skleníkových plynov, nemá svo-
jou rýchlosťou obdobu ani v geologických 
dejinách Zeme, nieto v krátkych dejinách 
nášho druhu. Už dnes koncentrácia CO2  
v atmosfére prekračuje 400 ppm a pokra-
čuje v rýchlom raste. na porovnanie – na-
posledy bola v atmosfére Zeme 360 až 400 
ppm CO2 – v pliocéne, dlho pred vznikom 
Homo sapiens, priemerná teplota našej 
planéty vyššia  asi o 3 až 4 stupne Cel-
zia. Hladiny svetových oceánov boli vyššie  
o 5 až 40 metrov – nejde o nepresný od-
had, ale o fakt, že boli v rozličných eta-
pách pliocénu rôzne vysoko. Už súčasné 
koncentrácie CO2 predurčujú dosiahnutie 
naznačených parametrov. Čo veda zatiaľ 
nedokáže spoľahlivo určiť, je, ako rýchlo 
budú dosiahnuté. 

Vplyv na poľnohospodárstvo
Kým topenie grónskych a antarktických 
ľadovcov je proces s veľkou časovou la-
tenciou a následný rast hladín oceánov 
pravdepodobne nezasiahne rozličné po-
brežné mestá a krajiny skôr ako v hori-
zonte viacerých desaťročí, suchá zasiahnu 
našu civilizáciu oveľa skôr. Práve suchá 
budú mať zásadný vplyv na mestá cez 
zníženie poľnohospodárskej produkcie  
a zníženú dostupnosť pitnej vody. Jednu 
z prognóz šírenia sucha na Zemi do kon-
ca tohto storočia zachytávajú mapy na 
obr. 2. Parameter, ktorý zachytávajú, je 

Palmerov index sucha (PDSi) vyjadrujúci 
vývoj vlhkosti pôdy.

Podľa týchto máp už v priebehu 10 až 
20 rokov dôjde k stredne intenzívnemu 
vysušeniu pôd (na mape ide o oranžové  
a červené odtiene) okrem iných území 
prakticky na celom území USa, Stredo-
moria vrátane južnej Európy, turecka  
a Blízkeho východu a južnej Číny. tieto tri 
regióny zdôrazňujeme pre ich globálny 
strategický význam – Čínu ako najľud-
natejšiu krajinu sveta, Blízky východ ako 
kľúčový zdroj ropy, a USa a Európu ako 
kľúčových svetových exportérov obilnín. 
Práve tie ľudstvu poskytujú okolo polovice 
celkovej spotreby potravinových kalórií. 

Keď suchá povedú k veľkým neúrodám 
v krajinách, ktoré sú hlavnými exportér-
mi pšenice a kukurice – predovšetkým 
v USa – výsledný rast cien potravín  
a časom ich celkový nedostatok povedie 
k sociálno-ekonomickej a bezpečnostnej 
destabilizácii celých krajín. V prvom rade 
tých, ktoré sú už dnes extrémne závislé 
od dovozu potravín.

Ktoré krajiny sú exportérmi potravino-
vých kalórií a ktoré sú závislé od ich do-
vozu zo zahraničia, ukazuje obr. 3. tma-
vozelenej farbe zodpovedajú najväčší 
exportéri, oranžovej naopak krajiny, ktoré 
importujú viac ako polovicu kalórií po-
trebných na uživenie svojho obyvateľ-
stva. Mapa je z roku 2010, uvádza teda 
dáta staré asi 10 rokov. Odvtedy sa závis-
losť celého arabského sveta, ale aj mno-
hých iných krajín subtropického pásma, 
od dovozu potravín zo „zelených“ krajín  
v dôsledku rýchleho rastu populácie prehĺ-
bila. Projekcie vývoja sucha na obr. 2 hovo-
ria však jasne, že príde čas, keď „zelené“ 
krajiny prestanú byť v dôsledku vysychania 
schopné vyvážať toľko potravín ako dnes, 
alebo ich vôbec vyvážať. Keďže neexistujú 
žiadne iné zdroje prebytkov potravín ako 
„zelené“ krajiny,  ich vysychanie bude pre 
obyvateľstvo „oranžových“ krajín rozsud-
kom podvýživy, hladu, vojen a bezprece-
dentného vymierania. to, čo dnes prebieha  
v Sýrii, iraku, Jemene a v ďalších krajinách  
subtropického pásma, je len prvou pred-
zvesťou neďalekej budúcnosti.

Pesimistická budúcnosť miest
ako sa to týka miest a urbanizmu? V mes-
tách dnes na svete žije asi 55 % ľudí, 
urbanizácia niektorých krajín prevyšuje 
90 %. Existencia miest bola vždy zá-
vislá od prebytkov potravinovej produk-
cie vidieka, preto mestá mohli vzniknúť 
až po vzniku poľnohospodárstva. Vznik 

Zmeny klímy vo vzťahu k sídlam a ich obyvateľom

Vývoj teploty na Zemi za posledných 20 000 rokov a projekcia jej rastu do roku 2100

Zdroj: http://www.skepticalscience.com/marcott-hockey-stick-real-skepticism.html 

veľkomiest – či už antického Ríma alebo 
desiatok dnešných megamiest – umožnil 
až diaľkový obchod s obilím umožnený in-
dustriálnou revolúciou. Mestá existujú len 
vďaka výkonnému poľnohospodárstvu. 
Práve jeho produkciu budú zmeny klímy 
ohrozovať, znižovať a v mnohých regi-
ónoch sveta likvidovať. Mestá na celom 
svete budú čoraz viac a skôr zasiahnuté 
práve cenami a nedostatkom potravín ako 
lokálnymi dôsledkami zmeny klímy. 

Budúcnosť miest v klimaticky najcitlivej-
ších a od dovozu potravín úplne závislých 
oblastí subtropického pásma možno vidieť 
v dnešných obrazoch z historických miest, 
ako sú aleppo, Damašek, Homs, Bagdad, 
či Mósul. Mestá v miernom klimatickom 
pásme môžu byť za priaznivých podmie-
nok ušetrené podobného osudu, ale ich 
šance závisia viac od kontinentálnych po-
litík a udržania bezpečnosti v Európe, než 
od rozhodnutí lídrov konkrétnych miest.  

napriek tomu mestá môžu a mali by 
pripraviť a realizovať viaceré adaptačné 

opatrenia. Ktoré? Je ich oveľa viac, ale 
mali by medzi ne patriť napríklad tieto: 
l  Vzdelávanie verejnosti, manažérov 

miest a politikov o reálnych rizikách  
a dôsledkoch klimatických zmien. Bez 
dosiahnutia kritickej úrovne vedomia  
o tom, čo zmeny klímy časom prinesú, 
nie sú reálne žiadne efektívne zmeny, 
ktoré by riešili zásadné problémy a riziká 
a mestá zostanú na zmeny klímy pripra-
vené na úrovni kozmetických úprav.  

l  Dôsledná ochrana vodných zdrojov  
v zázemí mesta vrátane realizácie tech-
nických opatrení na zadržiavanie daž-
ďových zrážok.

l  Dôsledná ochrana poľnohospodárskej 
pôdy a lesov v katastroch miest a v ich 
agrárnom zázemí. Ukončenie urban 
sprawl a asfaltovania polí a lúk.

l  Systematické obmedzovanie populač-
ného rastu miest, riadená depopulácia 
s cieľovou úrovňou populácie, udrža-
teľnou produkciou potravín v okruhu 
niekoľkých desiatok kilometrov.

l  Podpora rozvoja zručností pre produk-
ciu potravín priamo v mestách – urban 
gardening, školské záhrady, výsadba 
„jedlých stromov“ v mestských par-
koch, obnova a rozvoj mestských sa-
dov, zmena druhovej štruktúry výsadby 
stromov v záhradách, sadoch, mest-
ských lesoch atď. 

l  Budovanie mentálnych a organizačných 
kapacít na zvládnutie a integráciu as-
poň limitovaného množstva imigrantov 
bez toho, aby imigrácia mestá politicky 
a bezpečnostne rozvrátila. Deurbanizá-
cia ako riešenie?

Okolo roku 1800 – pred krátkymi dvomi 
storočiami – žilo v mestách v nemecku, 
Rakúsku, Česku, Francúzsku menej ako 
10 % obyvateľov, v Uhorsku alebo v Poľ-
sku dokonca menej ako 5 %. ako ukazu-
je graf na obr. 4, ešte pred 90 rokmi žilo  
v mestách na Slovensku menej ako 25 % 
ľudí, pred 50 rokmi okolo tretiny. Je prav-
depodobné, že rýchlo postupujúca zme-
na klímy si vynúti podobne dynamický  
a možno aj rýchlejší proces deurbanizácie. 
Výhodou Slovenska je, že na jeho území 
neexistuje žiadne skutočné veľkomesto  
a vo väčšine miest sa proces poklesu počtu 
obyvateľov nenásilne a prirodzene začal  
z ekonomických príčin už v súčasnosti. Je 
to žiaduci trend, ktorému netreba klásť 
odpor – naopak, treba ho chápať ako sú-
časť adaptácie na svet so 400 ppm CO2  
v atmosfére a podporovať.  l

MUDr. Juraj Mesík, globálny analytik

Vývoj sucha v podmienkach globálneho otepľovania

Zdroj: http://www2.ucar.edu/atmosnews/news/2904/climate-change-drought-may-threaten-much-globe-within-decades
Resume:
Slovakia is one of the countries that have been able 
to ensure a major reduction of greenhouse gas 
emissions compared to the reference year 1990 – 
by more than 45%. Our country contributes to CO2 
emissions of the EU with around 0.95%, which cor-
responds to a 1.0% share in the EU population. Hen-
ce, despite the relatively high reduction of emissions 
we are not doing much better than other European 
Union countries. Even though Slovakia is formally 
committed to the European climate targets, the 
support for the development of renewable sources 
and reduction of energy consumption, the actual 
support of renewable resources and energy saving 
are minimal. Except for a few pilot projects and sub-
sidy programmes on energy saving and renewable 
resources, Slovakia has not implemented any major 
legislative or other support measures. 
in the course of the next 10 to 20 years, soils will 
experience moderate drying within entire territories 
of the United States, the Mediterranean, including 
Southern Europe, turkey and the Middle East, and 
Southern China. these three regions are of global 
strategic importance – China as the most populated 
country of the world; the Middle East as the key 
source of oil; and the USa and Europe as key global 
exporters of cereals. the resulting increase in food 
prices and the overall lack of food at a later stage will 
lead to social, economic and security destabilisation 
of entire countries: primarily those which are already 
today extremely dependent on food imports. Cities 
around the world will be affected by high prices 
of food and food shortage to a larger extent and 
earlier, for which it is necessary to get prepared by 
taking appropriate measures already today. 
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S lovenská vláda v r. 2014 svojím 
uznesením schválila dokument 
Stratégia adaptácie SR na ne-
priaznivé dôsledky zmeny klímy1. 

V dokumente sa uvádzajú aj vplyvy na 
sídelnú štruktúru, ktoré je potrebné 
zohľadniť. Podrobnejšie je táto téma 
pre potreby územného plánovania rozo-
braná v metodickom usmernení MDVRR 
SR odboru územného plánovania2. V do-
kumentoch sa uvádzajú opatrenia voči 
častejším a intenzívnejším vlnám horú-
čav, častejším a silnejším vetrom, suchám  
a zrážkam. 

Potreba adaptačných stratégií
Mestá s ekologicky stabilnou štruktúrou 
budú mať v budúcnosti výhodu a mali by 
byť odolnejšie voči nepriaznivým vplyvom 
počasia. Hlavným nástrojom pre systé-
mový prístup k adaptácii  je adaptačná 
stratégia, ktorá by mala identifikovať 
všetky lokálne riziká, ako aj ich stupeň 
nebezpečnosti a navrhnúť opatrenia na 
ich potlačenie. Keďže v mnohých prí-
padoch ide o dlhodobý proces, vhod-
né je stanoviť si aj priority, opatrenia, 
voči ktorým javom sú na danom mieste  
a v danom čase najaktuálnejšie. 

na základe spracovanej adaptačnej 
stratégie si môže obec následne zabezpe-
čiť návrh implementácie jej výsledkov do 
územného plánu. Potrebný je komplexný 

a integrovaný prístup, na ktorom sa musia 
podieľať prakticky všetky profesie, ktoré 
územný plán tvoria. V ideálnom prípade 
je adaptačná stratégia k dispozícii už  
v rámci „prípravných prác“ pri zabezpe-
čovaní nového územného plánu. Jej vý-
sledky je potom možné overiť, prípadne 
hlbšie zanalyzovať v rámci „prieskumov 
a rozborov“. následne je možné v „zada-
ní“ definovať požiadavku na zohľadnenie 
záverov adaptačnej stratégie a návrh 
špecifických regulatívov. V obmedze-
nej miere je možné reagovať na výsledky 
adaptačnej stratégie aj v rámci Zmien  
a doplnkov územného plánu.
 
Prvky ekologickej stability 
Ľudia sa už dávnejšie poučili, že vzájom-
ná koordinácia stavebných aktivít v obci 
prospieva celku. Územné plánovanie sa 
tak stalo významným nástrojom riadenia 
mesta. Dlhoveké skúsenosti nám tiež ho-
voria, že prírodu neslobodno neprimerane 
obmedzovať, vždy nám to vráti. Určité 
prvky rozumného súžitia s prírodou boli 
preto v územnom plánovaní prítomné 
stále. Už v romantizme sa presadila myš-
lienka parkov v meste, zelene a potreby 
aktívneho relaxu. Občianske združenia, 
spravidla okrášľovacie spolky, aktívne pri-
spievali k budovaniu alejí, parčíkov a ze-
lene. Veľa z týchto nápadov sa postupne 
implementovalo aj do územného plánu 

a dnes ich považujeme za samozrejmé. 
V súčasnosti evidujeme v našich pod-
mienkach dva najčastejšie negatívne javy: 
prehrievanie územia a prívalový dážď. 

Ekologické parametre v území
Významnou vlastnosťou územia, od ktorej 
závisí, ako si obec s týmito javmi pora-
dí, je intenzita využitia územia a spôsob 
odvádzania vody z územia. Regulácia in-
tenzity využitia územia, patrí medzi zá-
kladné regulatívy3, v územnom plánovaní 
sa uplatňuje už od jeho vzniku, regulácia 
odtoku zrážkových vôd z územia nado-
búda na význame najmä v posledných 
20 rokoch.

V sídlach mestského typu je veľká kon-
centrácia povrchov, ktoré sa silne pre-
hrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. 
to spôsobuje značnú akumuláciu tepla 
v ich prostredí. na zvyšovanie teploty 
má vplyv aj teplo uvoľňované z priemy-
selných procesov, spaľovacích motorov  
v doprave a vykurovania obytných bu-
dov. Spolupôsobením týchto faktorov sa 
nad mestom vytvára tzv. teplotný ostrov. 
najmä v letnom období1.

Koncentrácia spevnených vodoneprie-
pustných plôch má významný vplyv aj na 
hydrologický cyklus mestského prostre-
dia v porovnaní s „klasickým“ prírodným 
povodím. Väčšie rýchlosti odtoku pri-
spievajú k rýchlejšej koncentrácii odtoku,  
k rýchlejšiemu dosiahnutiu max. prietokov  
a k skráteniu celkového trvania odtoku. 
tým sa znižuje základný odtok v riekach  
a potokoch v meste, znižuje sa prirodze-
ná infiltrácia spadnutých zrážok do pôdy. 
Výsledkom môže byť podstatné zníženie 
hladiny podzemnej vody4. Všetky tieto 
javy nepriaznivo vplývajú na mikroklímu 
urbanizovaného prostredia. 

Spravidla je preto potrebné stano-
viť maximálnu celkovú prípustnú mieru 
zastavanosti pozemku. Detailnejšie je 
možné stanoviť koeficient vodopriepust-
ných povrchov, budov, prípadne vyjadriť 
podporu vegetačným strechám, napr. 
územný plán mesta trnava5. V našich 
územných plánoch spravidla vzťahuje-
me regulačné podmienky na jeden kon-
krétny regulačný blok. Otázka je, ako sa 
majú uplatniť voči jednotlivým pozem-
kom v rámci tohto bloku. Pokiaľ to nie je  
v regulácii explicitne vyjadrené, inter-
pretuje sa regulatív na konkrétny poze-
mok, kde prebieha výstavba. Pozemky sa 
však časom môžu deliť, a tak regulácia 
nie je dostatočná a časom zastavanosť 
presiahne určenú mieru. V niektorých 
zahraničných mestách sa regulácia in-
tenzity zástavby v rámci bloku interpre-
tuje ako právo na zástavbu, ktorého sa 

Opatrenie na zadržiavanie vody na sídlisku KVP 
realizované pred viac ako 10 rokmi miestnou 

samosprávou. Jednoduché zárezy neprinášajú vyššiu 
estetickú hodnotu do urbanizovaného územia a ani 
po 10 rokoch nevykazujú vyššiu krajinársku úroveň. 

Integrovanejší prístup pri spolupráci krajinného 
architekta, urbanistu, ekológa a hydrológa by mohol 
priniesť synergiu v podobe vodozádržného opatrenia 

integrovaného do parku a pozdvihnúť lokalitu aj zo 
spoločenského hľadiska  Foto: Martin Jerguš

Vhodne využitá vegetačná strecha 
na zatiaľ nedokončenej novostavbe 

tenisovej haly v Mestskom parku  
v Košiciach zlepšuje začlenenie budovy 

do prostredia a podporuje celkovú 
mikroklímu v interiéri aj exteriéri budovy   

Foto: Martin Jerguš

zmena klímy  
a územné  
plánovanie
Ing. arch. Martin Jerguš, Útvar hlavného architekta mesta Košice

V súčasnosti aj mestá na Slovensku čelia zvýšenému 
riziku extrémnych prejavov počasia. Presnejšia 
identifikácia možných ohrození je predmetom lokálnych 
podmienok, ktoré je potrebné podrobnejšie preskúmať  
a vyhodnotiť. 
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je však možné vzdať, napr. v prospech 
susedného pozemku, spravidla za fi-
nančnú kompenzáciu. týmto spôsobom 
je regulácia pružnejšia, aj keď menej 
predvídateľná. nejednoznačnosť inter-
pretácie našich regulačných koeficientov 
spôsobuje právnu neistotu stavebníkov 
pri kúpe pozemkov a následné problémy 
s dodržiavaním regulatívov územného 
plánu.

V našich územných plánoch 
často chýba podrobnejšia 
špecifikácia regulatívov zelenej 
infraštruktúry. 
Je možné polemizovať o miere potreb-
nej regulácie, neplatí však zjednodušený 
vzťah, čím redšia zástavba, tým lepšie. 
intenzita využitia pozemku je priamo 
úmerná ekonómii využitia územia. ak 
je zástavba riedka, zvyšujú sa nákla-
dy na obsluhu a údržbu územia, nie je 
možné dosiahnuť udržateľnú mestskú 
hromadnú dopravu, predražuje sa in-
fraštruktúra, čo v konečnom dôsled-
ku znamená vyššiu spotrebu energie. 
Opačný extrém je rovnako neekologický. 
Preto je potrebné stanoviť primeranú 
reguláciu, racionálne zdôvodnenú na 
základe exaktných informácií o území 
a zohľadniť v správnej miere skutočnú 
ekologickú záťaž územia. V mnohých 
ohľadoch nám v tomto môže pomôcť 
správne vypracovaná adaptačná stra-
tégia. Vhodným implementačným ná-
strojom výsledkov adaptačnej straté-
gie do územného plánu  je ekoindex, 
ktorý zohľadňuje rôzne druhy zelene 
a priraďuje im zodpovedajúcu váhu3. 
Dostupnosť parku – je ukazovateľ, kto-
rý dopĺňa ekoindex o sociálny rozmer  
a nahrádza tradičný ukazovateľ výmery 
zelene na obyvateľa, ktorý nemá do-
statočnú výpovednú hodnotu o kvalite 
života v obci. V tomto ukazovateli sa 
za park považuje súvislá plocha zele-
ne s minimálnou výmerou 5 000 m2  
a minimálnou šírkou 25 m, ktorá je verej-
ne prístupná a je vybavená pre oddych 
návštevníkov. Ukazuje sa, že z hľadiska 
prehrievania územia majú súvislé plochy 
so stromami ochladzujúci efekt pri po-
krytí aspoň 60 % územia. Podľa výsled-
kov meraní teploty rôznych povrchov  
v mestskej časti Košice-Západ činí  roz-
diel medzi teplotou vzduchu nad asfalto-
vým parkoviskom a v stromovom poraste  
v meste v tom istom čase až 10°C6. 
 
Stabilita okolitej krajiny
Manažmentu vody v území je potreb-
né venovať pozornosť nielen z hľadiska 
riešeného sídla, ale aj okolitej krajiny.  

Ekologické parametre budov rekonštruovaných 
v gescii samosprávy v rámci projektu 
Európskeho hlavného mesta kultúry, Košice 
2013, boli dôležitou súčasťou zadávacích 
podmienok. Košická plaváreň, ktorá bola po 
30 rokoch chátrania zrekonštruovaná na 
Kunsthalle, má zazelenené strechy bočných lodí, 
podobne výmenníky rekonštruované na lokálne 
komunitné centrá majú aplikovanú zeleň na 
streche a pozitívne zásahy sa dotkli aj ich okolia  
Foto: Martin Jerguš

Opatrenie na zachytenie prívalových zrážok, 
realizované približne pred 5 rokmi  
v prímestskom lese nad mestskou časťou 
Košice-Ťahanovce významne znižuje riziko  
zaplavenia nižšie položenej sídelnej štruktúry
Foto: Martin Jerguš

V závislosti od morfológie terénu 
môže byť schopnosť okolia mesta 
zadržať prívalový dážď kľúčová, ako 
napr. v meste Kežmarok. V takýchto 
prípadoch je preto vhodné zaoberať 
sa v územnom pláne mesta, podrob-
nejšie ako to býva zvykom, aj regu-
láciou aktivít v krajine. Definovať 
intenzitu hospodárskych aktivít na oko-
litých poliach, pasienkoch i v lesoch,  
v záujme bezpečnosti obyvateľov sídla. 
Vodné toky a plochy majú prirodzenú 
schopnosť byť nositeľom ekologických 
hodnôt v území, preto im je potrebné 
venovať veľkú pozornosť. Zadržiavanie 
vody v meste môže pozitívne ovplyvniť 
mikroklímu a zmierniť popísané problé-
my s prehrievaním. Zároveň zariadenia 
na  akumuláciu vody v území účinne 
znižujú riziko záplav z prívalových daž-
ďov4. Košický územný plán má už od 
r. 2006 všeobecný regulatív o potrebe 
zadržiavania a vsakovania (v prípade 
vhodných hydrogeologických pome-
rov) vody na vlastnom pozemku7. aj 
keď v projekte pre stavebné povole-
nie sa splnenie regulatívu vyžaduje, 
spravidla ide o nádrže na polievanie 
vody pri rodinných domoch, staveb-
né úrady ich realizáciu pri kolaudácii 
nekontrolujú dôsledne. Realizácia re-
gulatívu tak zostáva na dobrovoľnos-
ti majiteľov nehnuteľností. našťastie  
v tomto prípade je hlavnou motiváciou 
na plnenie záväznej regulácie úspora za 
poplatky za odvedenú dažďovú vodu.

Skúmaniu prúdenia vetra sa zatiaľ 
v územných plánoch venovala len vše-
obecná pozornosť, z dôvodu funkčného 
využitia územia. Vietor je zaujímavý aj 
z hľadiska regulácie teploty v meste. 
Samotné denné vysoké teploty v lete 
nemusia spôsobiť kalamitu, ak sú zmier-
ňované nočným chladným vzduchom 
prúdiacim do mesta z okolitej krajiny 
(katabatické prúdenie). Detailnejšie 
poznanie týchto procesov aj v malých 
lokálnych mierkach, v závislosti od kon-
krétnej morfológie terénu, umožňuje op-
timalizovať návrh urbanistickej štruktúry 
aj funkčného využitia územia. 

Zmeny životného štýlu 
Podľa vedcov zmeny v životnom štýle 
ľudí môžu významne prispieť k obme-
dzeniu negatívnych dosahov prebieha-
júcich klimatických dejov. V zásade ide  
o zníženie spotreby energie a prechod 
na spotrebu energie z obnoviteľných 
zdrojov. Územný plán vo veľkej miere 
môže podporiť rozvoj nových aktivít, 
formujúcich nový životný štýl obyvateľov 
mesta. Lepšia organizácia územia od-

búrava zbytočné presuny medzi bydlis-
kom, prácou a rekreáciou. Sídlo sa stáva 
priateľskejším pre chodcov a cyklistov, 
mení sa štruktúra služieb, vznikajú nové 
zamestnania a príležitosti. Obyvatelia 
obmedzujú spotrebu fosílnych palív, pre-
ferujú zdravý životný štýl, aktívne šetria 
pitnú vodu, elektrickú energiu. Kvalita 
výstavby a znížené nároky na spotrebu 
energií, využitie obnoviteľných zdrojov 
energie a ďalšie kritériá definované  
v územnom pláne môžu radikálne znížiť 
ekologickú stopu mesta.

niektoré slovenské mestá už regula-
tívy zmierňujúce negatívne dosahy kli-
matických zmien vo svojich územných 
plánoch odsúhlasili, ale ich účinky sú 
ešte ťažko vyhodnotiteľné. Spravidla 
ide o intuitívne regulatívy na základe 
dlhoročných skúseností. Bolo by vhodné 
skutočne odborne preskúmať lokálne 
javy súvisiace s klimatickými zmenami 
a metodicky ich zhodnotiť v adaptač-
nej stratégii. na základe takto získaných 
poznatkov je možné sa v územnom plá-
ne zamerať cielene na hlavné lokálne 
problémy a nastaviť optimálne regulá-
ciu, ktorá ich postupne odstráni alebo 
zmierni ich účinky.  l

Resume:
the increased risk of extreme weather is 
accompanied by the need to provide an ap-
propriate response in urban planning. Even 
though ecological stability elements have 
been present in urban planning since its ori-
gins, it is necessary to specify the local risks. 
the most appropriate tool is the adaptation 
strategy which evaluates the territory in de-
tail, identifies the risks and proposes mea-
sures to mitigate the negative impacts of 
climate changes. the most frequent risks in 
our cities include hot weather and torrential 
rain. Both phenomena can be mitigated by 
appropriate regulation of the land use inten-
sity. Large water-impermeable areas need to 
be reduced. Other measures include increased 
dispersion of built-up areas, multi-functional 
buildings and consistent integration of natural 
elements, such as compact sets of full-grown 
trees with large tree-tops able to cool down 
the surroundings thanks to their shadows, ve-
getated roofs and walls with water-retention 
properties and mitigating the overheating of 
flat roofs and large non-architectonised wa-
lls. it is necessary to understand the natural 
processes in urban areas and their surroun-
dings, such as air circulation, fluctuation of 
temperatures, water evaporation, etc., and 
design buildings supporting the positive im-
pacts of natural factors on life in city. the 
built-up areas must be intensive enough so 
that they are effective and sustainable. Qua-
lity maintenance of green spaces is the key to 
people´s satisfaction and the city´s ecological 
parameters. the urban plan is supposed to 
create the conditions for supporting positive 
changes in the life-style of the inhabitants, 
leading to active recreation, support of a mul-
ti-functional use of urban areas and changes 
in the transport behaviour of the inhabitants, 
such as walking, cycling and the use of urban 
means of transport.
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města a změna 
klimatu po česku 

V uplynulém čtvrtstoletí se průmysl 
do značné míry transformoval, 
energetická a ekologická efekti-
vita se zvýšila. Výsledkem byl po-

kles emisí o více než třetinu. Jak ukazuje 
graf vývoje emisí (obr. 1), pokles byl strmý 
především několik let po pádu režimu 
v roce 1989. Po roce 1997 zase emise 
klesaly díky ekonomické krizi, která se 
sebou nesla pokles exportně orientované 
české ekonomiky. Přesto emise vztažené 
na obyvatele zůstávají mnohem vyšší, 
než je průměr Evropské unie (7,4 tun 
CO2 ekv.). 

Z hlediska sektorů je největším produ-
centem skleníkových plynů sektor energie 
(40 %), následuje průmysl (32 %), do-
prava (12 %), spalování fosilních paliv 
v budovách (8 %), zemědělství (6 %)  
a odpadové hospodářství (2 %). Lesnictví 
a změny využití území se podílí na pohlco-
vání emisí − v posledních letech zachytily 
cca 6 – 7 mil. tun CO2 ekv. ročně. 

Další pokles emisí bude obtížný a bude 
vyžadovat zásadní transformaci způsobu, 
jak český průmysl, ale i města, obyvatel-

Česká republika patří se svými emisemi skleníkových 
plynů neboli uhlíkovou stopoua) na jednoho 
obyvatele ke světovým rekordmanům. V roce 2014 
činila 11 tun CO2 ekv.b), což je třetí nejvyšší hodnota  
v zemích Evropy (za Estonskem a Lucemburskem).  
Pro srovnání, slovenské emise na jednoho obyvatele 
byly v roce 2012 skoro poloviční – 6,5 tun CO2 ekv.c).
Do značné míry je to dědictvím komunistické 
minulosti, kdy byl v zemi rozhodnutím RVHP 
(Rady vzájemné  hospodářské pomoci) soustředěn 
energeticky neefektivní a ekologicky devastující 
těžký průmysl.  Vysoká spotřeba energie,  
plýtvavé provozy a zastaralý bytový fond se podílely 
na tom, že na konci minulého režimu činily emise  
v bývalém Československu závratných 19 tun CO2 
ekv. na obyvatele. 

RNDr. Viktor Třebický, Ph.D. CI2, o. p. s.

téma

Město Brno plánuje opatření na přizpůsobení  
se změně klimatu Foto: Michal Jenčo

Zelená střecha Otevřené zahrady, vítězného 
projektu soutěže „Adaptační opatření roku“
Foto: Lenka Mitrenga

stvo, doprava či třeba zemědělství fun-
gují. aktuální politické závazky z klimatic-
kého summitu z Paříže hovoří o tom, že 
by teplota do konce století neměla vzrůst 
více než o dva stupně Celsia, optimálně  
o jeden a půl. Jinak bude lidstvo vystave-
no velkému nebezpečí z nezvládnutelných 
dopadů změny klimatu. Dosáhnout toho-
to cíle znamená uhlíkovou stopu snížit na 
jednu tunu CO2 na obyvatele, či na ještě 
menší hodnotu. 

Změna klimatu 
Vnímání změny klimatu a jejich dopadů 
bylo po dlouhou dobu v České republi-
ce poněkud specifické. na jednu stranu  

v zemi působí kvalitní vědecké týmy, které 
se problematice věnují na světové úrov-
ni.d na straně druhé stál bývalý prezident 
Václav Klaus, jeden z „čelních klimaskep-
tiků“e, který po dlouhá léta ovlivňoval 
veřejný diskurs na toto téma. Prahu si 
nikoliv náhodou za své bydliště vybral 
další eko-skeptik ( jehož argumenty byly 
mnohokrát vyvráceny) Bjørn Lomborg. 
V posledních letech však přírodní jevy, 
které Českou republiku postihly (povodně, 
letní vedra, sucha či větrné smrště), dis-
kurs posouvají směrem tam, kde už dávno 
je v ostatních vyspělých zemích – tedy při-
jetí skutečnosti probíhající změny klimatu. 
Málokdo zpochybňuje fakt, že je nutné a) 

emise snižovat (mitigační opatření) a b) 
přizpůsobovat se změněným podmínkám 
(adaptační opatření). 

Jak se klima v České republice vyví-
jelo a jaké jsou predikce do budoucna? 
Z porovnání teplotních trendů v letech  
1961 – 1990 a 1991 – 2010 vyplývá, že 
průměrná roční teplota mezi těmito dvě-
ma obdobími se zvýšila o 0,8 °C. nejvyšší 
nárůst teploty nastal v srpnu, jediný po-
kles byl zaznamenán v prosinci. V posled-
ních dvou desetiletích lze pozorovat také 
mírný nárůst ročních srážkových úhrnů.

Pro odhad vývoje klimatu v ČR v nejbliž-
ších desetiletích byly využity výstupy re-
gio nálního klimatického modelu aLaDin 
-CLiMatE/CZ se simulací pro období 
1961 – 2100 (Český hydrometeorologic-
ký ústav – ČHMÚ). V krátkodobém ča-
sovém horizontu (k roku 2030) se prů-
měrná roční teplota vzduchu na území 
ČR zvýší cca o 1 °C v porovnání s průměrem  
let 1961 – 1990 a patrné je systematické 
zvýšení teplot (obr. 2). Pro střednědo-
bý časový horizont (střed k roku 2050) 
je předpokládáno výraznější oteplení –  
v létě o 2,7  °C a v zimě o 1,8 °C.  V srpnu 
se zvýší teploty o celých 3,9 °C, s čímž 
 souvisí nárůst počtu tropických dní a nocí, 
zejména ve městech (kde teplotu zvyšuje 
efekt městského tepelného ostrova).  

mitigace na místní úrovni 
Z výše uvedeného vyplývá, že města a je-
jich obyvatelé ve zvýšené míře čelí a budou 
čelit projevům změny klimatu. Města jsou 
zároveň významnými původci skleníkových 
plynů, na kterých se podílí mezi šedesáti  
a pětasedmdesáti procenty. a právě města Zdroj: ČHMÚ, http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/nis/nis_gr_cz.html

Vývoj emisí skleníkových plynů v České republice 1990 – 2014 (kt CO2 ekv.)
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téma

mají jedinečnou šanci svou uhlíkovou sto-
pu snižovat. Může jít například o energe-
ticky úsporná opatření (zateplování budov 
v majetku obce, instalace LED osvětlení, 
komunitní využívání obnovitelných zdrojů 
energie), či podporu veřejné dopravy, 
cyklodopravy a pěší chůze nebo zlepšení 
třídění odpadů v obci. Velmi důležité je 
také to, jak obec nebo město nakládá se 
svými pozemky. Každý zastavěný hektar 
zelených ploch totiž přispívá právě k růstu 
uhlíkové stopy. 

Jak si tedy česká a moravská města 
v tomto směru vedla? Mezi velmi často 
realizovaná  opatření patřilo v uplynulém 
období zateplování budov v majetku obcí 
– například škol, školek či budov úřadů. 
Stejně tak se zlepšila situace v soukro-
mém bytovém fondu, kde jsou mitigační 
opatření podporována dotačním progra-
mem Zelená úsporám, do něhož bylo zís-
káno 700 mil. eur z prodeje emisních po-
volenek. ty Česká republika obdržela díky 
zmíněnému poklesu emisí skleníkových 
plynů v počátku transformačního obdo-
bí. také firmy, které působí ve městech, 
investovaly nemalé prostředky do zvýšení 
energetické efektivity. 

Společnost  Ci2, o. p. s., se zabývá sta-
novením celkové uhlíkové stopy měst. Do 
jejího sledování se zapojilo devět měst či 
městských částí, z toho Praha a Chrudim 
opakovaně. Uhlíková stopa vztažená na 
jednoho obyvatele je s výjimkou Jilemnice 
nižší než celonárodní průměr (obr. 3). Je to 
zřejmě ovlivněno tím, že v daném vzorku 

měst se nenachází velký producent skle-
níkových plynů. V případě krkonošské Ji-
lemnice to neplatí – jeden významný míst-
ní podnik působící v potravinářské oblasti 
způsobuje výrazný nárůst stopy tohoto 
spíše menšího města. na druhou stranu 
jde o důležitého zaměstnavatele, nejen 
pro obyvatele Jilemnice, ale širšího regi-
onu. Oproti tomu v nedalekých Semilech 
po ekonomické transformaci nezbyl roz-
sáhlejší průmyslový podnik, město bojuje 
s malým množstvím pracovních příležitostí. 
ale pyšní se nejnižší stopou – produkuje 
pouze 4,1 tuny CO2 na jednoho obyvatele, 
tedy skoro třikrát méně, než jaký je národní 
průměr. Z uvedeného příkladu vyplývá, že 
dosažení udržitelné stopy nebude vůbec 

jednoduché. Velkou transformací směrem 
k nízkouhlíkové ekonomice musí projít celá 
průmyslová odvětví. 

Adaptace na místní úrovni 
V České republice jde o novou problema-
tiku, která nabývá na významu s určitým 
zpožděním za okolními státy Evropské unie. 
na situaci reagovalo Ministerstvo životní-
ho prostředí České republiky, které v roce 
2015 připravilo návrh „Strategie přizpůso-
bení se změně klimatu v podmínkách ČR.“ 
tento dokument, následně přijatý vládou, 
představuje důležitý rámcový materiál pro 
místní adaptační strategie. 

Vedle vládní podpory je důležitá činnost 
některých  vědeckých institucí (například 
zmíněný CzechGlobe – Ústav výzkumu glo-
bální změny aV ČR či Centrum pro otáz-
ky životního prostředí Univerzity Karlovy  
v Praze) a vybraných neziskových orga-
nizací v oblasti výzkumu adaptací a jejich 
praktické implementace, zejména na místní 
úrovni. Díky podpoře tzv. norských fondů 
bylo v období 2005 – 2016 realizováno 
několik projektů, které šířily povědomí  
o nutnosti adaptace na změnu klimatu na 
místní úrovni. Uvádíme některé z nich. 

Za cíl vybrat kvalitní adaptační opatření 
a podpořit jejich další rozvoj měla soutěž 
adaptační opatření rokuf, která se poprvé 
uskutečnila v roce 2015. V oblasti tech-
nologických opatření zvítězilo brněnské 
vzdělávací a poradenské centrum Otevře-
ná zahrada, za kterým stojí nadace Part-
nerství (úvodní fotografie). Komplex dvou 
pasivních budov je příkladem řešení, které 
úspěšně spojuje mitigační a adaptační opa-
tření. Provoz budov vytváří minimální uh-
líkovou stopu a zároveň efektivně nakládá  
s vodními zdroji a čistí srážkové a odpadní 
vody. Zelená střecha  a vodní prvky včetně 
kořenové čistírny pomáhají ochlazovat  
a zvlhčovat okolí v době letních veder.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok

Teplota 
[°C] 1,1 0,7 0,5 1,2 1,4 1,3 1,6 1,7 0,3 0,0 0,2 -0,3 0,8

Srážky 
[podíl] 1,03 1,02 1,31 0,87 0,94 0,97 1,19 1,02 1,14 1,09 1,03 1,04 1,05

Srážky 
[%] +3 +2 +31 -13 -6 -3 +19 +2 +14 +9 +3 +4 +5

Změny průměrných teplot (°C) a srážkových úhrnů (podíly úhrnů)  
mezi obdobími 1961 – 1990 a 1991 – 2010

Zdroj: ČHMÚ

Průměrná teplota vzduchu na území ČR za období 1961 – 1990 (vlevo)  
a odhad průměrné roční teploty vzduchu za období 2040 – 2069 (vpravo) 

Zdroj: ČHMÚ

Zdroj: Ci2, o. p. s. 

Uhlíková stopa vybraných měst v ČR (t CO2 ekv.)

není to jediný příklad adaptačních opa-
tření realizovaných v moravské metropoli 
– s dalšími je možné se seznámit v publikaci 
adaptace na změnu klimatu ve městech 
pomocí přírodě blízkých opatření (Brejcho-
vá, E. et al., 2015). Město Brno jako celek  
a jeho veřejná správa k adaptacím přistu-
pují aktivně a nechali si zpracovat adap-
tační strategii města. Její součástí je hod-
nocení rizik spojených se změnou klimatu  
v Brně a posouzení zranitelnosti města. 
Důležitá je snaha propojit adaptační proces 
a tvorbou a aktualizací územně plánovací 
dokumentace města. Klima se stalo novým 
tématem územně analytických podkladů, 
což je v rámci České republiky novinka. 

Z dlouhé letargie v oblasti moderních 
přístupů k ochraně životního prostředí se 
v nedávné době probralo hlavní město 
Praha. na jaře 2016 Praha přistoupila  
k celoevropské iniciativě Mayors adaptg, 
která sdružuje města aktivní v oblasti adap-
tací na změnu klimatu. Vedle Prahy čes-
ká města v iniciativě reprezentují Liberec  
a Litoměřice. V současné době ve městě 
vzniká široce pojatá adaptační strategie  

a je snahou tento dokument propojit s no-
vým strategickým plánem města. nejbližší 
měsíce a roky ukáží, zda se Praze podaří 
snížit svoji poměrně vysokou uhlíkovou 
stopu (6,1 tuny CO2 ekv.) na udržitelnou 
úroveň vyplývající z pařížské dohody. a zda 
se město dokáže přizpůsobit čím dál zře-
telnějším projevům změny klimatu, zesí-
lených v rozsáhlém území širšího centra 
města existencí tepelného ostrova. Horké 
léto 2015 přineslo 24 tropických nocí (s tep-
lotou neklesající pod 20 °C), což je rekordní 
naměřená hodnota s negativním vlivem na 
zdraví obyvatelstva. 

Příkladem pražského projektu, úspěšně 
spojujícího adaptace a mitigace, je realiza-
ce nového lesoparku Vinice. na původně 
orné půdě bylo od roku 2007 vysázeno 
celkem 28,5 hektarů lesa s dominujícími 
duby, břízami a lípami. nelesní plochy tvoří 
11,8 ha. Projekt zahrnul i rekultivaci bývalé 
betonárky, která se nacházela v jihový-
chodní části lesoparku. nové lesní porosty 
se staly součástí zeleného krajinného roz-
hraní v Praze, které má vliv na snižování 
efektu tepelného ostrova města.

Uhlíkově neutrální, komplexně 
adaptovaná 
některá významná zahraniční města si dala 
za cíl snížit do poloviny či konce století stopu 
na nulu, čili stát se tzv. uhlíkově neutrální. 
Jde například o Kodaň, Oslo, Berlín, Mel-
bourne, new York, Sydney a Vancouver. 
Mnohá z těchto měst zároveň realizují roz-
sáhlé projekty na přizpůsobení se probíhající 
změně klimatu. Které město v České repub-
lice, respektive jeho starostka či starosta, si 
jako první vytkne podobně ambiciózní cíl, 
prosadí ho a začne na něm reálně pracovat? 
První vlaštovky zde jsou, zbývá však urazit 
ještě hodný kus cesty.  l

Poznámky:
a) Uhlíková stopa je souhrn emisí skleníkových 
plynů vypouštěných do ovzduší. Stanovuje se  
v ekvivalentech oxidu uhličitého. Ostatní sklení-
kové plyny se přepočítávají na oxid uhličitý. Stopu 
můžeme stanovovat na různých úrovních – od 
lidstva jako celku, přes jednotlivé státy a města 
až po firmy a domácnosti. Stále populárnější je 
také měřit uhlíkovou stopu jednotlivých výrobků 
(např. automobilu či hliníkového obalu) či aktivit 
(kupříkladu cesty letadlem na dovolenou).
b) národní inventarizační zpráva skleníkových 
plynů České republiky za období 1990 – 2014, 
ČHMÚ, 2016.: http://portal.chmi.cz/files/portal/
docs/uoco/oez/nis/nis_nir_cz.html
c) Eurostat: CO2 emissions per inhabitant in the 
EU and in developing countries, 
d) Příkladem je CzechGlobe – Ústav výzkumu glo-
bální změny aV ČR a jeho experimentální ekolo-
gické pracoviště Bílý Kříž, zkoumající vliv zvýšené 
koncentrace CO2 na lesní ekosystémy, které je 
součástí evropské infrastruktury projektu iCOS  
(integrated Carbon Observation System). 
e) Během svého prezidenství učinil ze zpochybňo-
vání antropogenní změny klimatu jedno ze svých 
ústředních témat, vydal na toto téma knihu Mod-
rá, nikoliv zelená planeta. Co je ohroženo: klima 
nebo svoboda?  (V. Klaus, Dokořán, 2007), kterou 
široce propagoval doma i v zahraničí a která byla 
přeložena do mnoha jazyků.  
f) http://www.regio-adaptace.cz/cs/priklady-
dobre-praxe/
g) www.mayors-adapt.eu

  Vybrané adaptační projekty realizované v České republice 

•  Zvyšování povědomí o adaptačních opatřeních na změnu klimatu v prostředí českých měst  
s využitím norských zkušeností (Ci2, 2014 – 2016, dárce: Fond nnO. Cílem projektu bylo zvý-
šit povědomí́ zástupců veřejné správy ORP o adaptačních opatřeních s využitím konkrétních 
zkušeností norských měst. V Hrádku nad nisou a novém Boru byla tato opatření promítnuta 
do plánování rozvoje města. V obou městech úspěšně proběhly osvětové́ akce pro veřejnost 
o klimatické́ změně a jejích dopadech na město a jeho obyvatele.  http://adaptace.ci2.co.cz/

•  Urbanadapt (Czech Globe, 2015 – 2016, donor: EHP a norské fondy, Ci2 je partnerem reali-
zátora projektu). Cílem projektu bylo reagovat na možné dopady změny klimatu ve městech, 
spustit a rozvíjet proces přípravy adaptačních strategií měst, navrhnout a vyhodnotit vhodná 
adaptační opatření ve vybraných urbánních oblastech (Praha, Brno, Plzeň) v České republice 
za podpory ekosystémově založených přístupů.  http://urbanadapt.cz/

•  Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích (ZO ČSOP VEROniCa, 
2014 – 2016, donor: EHP a norské fondy). Hlavním cílem projektu bylo vytvoření strategie 
pro začlenění adaptace na klimatickou změnu do regionálního rozvoje venkovských oblastí 
a pro posílení resilience. na strategii navazuje metodický postup její konverze do regionální 
úrovně a implementace v konkrétních podmínkách českých regionů a mikroregionů.

•  Czechadapt – Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a území ČR – 
(Czech Globe, 2014 – 2016, donor: EHP a norské fondy). Cílem projektu bylo vytvořit a v experimen-
tálním provozu ověřit informační systém, který bude soustřeďovat dostupné vědecké poznatky  
a adaptační návody, shromážděné v uživatelsky přístupné a především prakticky uchopitelné podobě.

•  http://www.klima-adaptace.cz

Praha jako první město v ČR přistoupila k iniciativě Mayors Adapt  Foto: Petr Kohout 

Resume:
the existence of climate changes and the need to 
react to their impacts and manifestations was long 
questioned in the Czech Republic. Even though there 
is a consensus about this fact among the vast majority 
of the scientific community, this expert knowledge 
penetrated the decision-making sphere, especially at 
the regional and local levels, just gradually. the situa-
tion has been changing to the better during the past 
two or three years, but greenhouse gas emissions per 
inhabitant (carbon footprint) are still high in the Czech 
Republic. While the EU average is 7.4 tons of CO2 
equivalent per capita, it is 11 tons in the Czech Re-
public. Climate changes are under way – according to 
measurements, the annual temperature in the Czech 
Republic increased by 0.8°C in the course of the past 
50 years. the models show that the temperature will 
further increase by 2.7°C in the summer period and by 
1.8°C in the winter period by the mid-century. We are 
facing increased effects of climate changes in cities 
which are also major emitters of greenhouse gases. it 
is therefore necessary to mitigate the emissions from 
towns and cities and to adapt them to such changes. 
this paper summarises the experience with mitigation 
and adaptation measures in Czech urban areas and 
mentions some successful projects and the towns/ci-
ties in which these projects have been implemented.
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ing. arch. Pavol Paňák 

S otva jestvuje závažnejší indikátor stavu spoločnosti, ako je obraz jej 
stavebnej kultúry. Všetko, čo tento pojem obsahuje, je mimoriad-
ne komplexný súbor javov. Určiť dosah jeho pôsobenia je zložité  

a náročné a navyše v rôznych krajinách rôzne interpretované.  
V každom prípade presahuje jeho obsah bežné chápanie poslania 
stavebnej kultúry ako starostlivosť o hodnotné historické súbory či 
solitéry. Je oveľa širší – od spôsobu, ako formujeme svoje sídla, ako 
staviame, ako vstupujeme do krajiny až po naše osobné postoje či 
angažovanosť pri ochrane a kultivovaní hodnôt stavebnej kultúry. 
tých jestvujúcich a tých, ktoré očakávame v pripravovaných investí-
ciách. Je to vlastne o prítomnosti etiky v týchto našich osobných 
postojoch, ale aj v motívoch rozhodnutí tých inštitúcií, ktoré regulujú 
podmienky na jej zveľaďovanie. 

Spektrum príspevkov k tejto téme je pokusom o definovanie jej pod-
statných aspektov. aké je miesto stavebnej kultúry v ostatnej kultúre  
a ako ona reflektuje veľké aktuálne globálne výzvy? Chápeme proble-
matiku územného plánovania ako jej integrálnu súčasť? Vnímame, že 
sa jej kultivovanie okrem iného začína vo všetkých podobách vzdeláva-
nia, v šírení pozitívnych príkladov alebo  napríklad v slušnom správaní sa  
a rešpektom k príslušným zákonom a regulatívom? a je nám zrejmé, 
že stavebná kultúra znamená chrániť nielen historickú substanciu, 
ale aj vynikajúcu a charakteristickú architektúru nedávnej minulosti? 
Rozumieme tomu, ako sú jej podoby priamo previazané s mecha-
nizmami nášho „ranokapitalistického“ trhu?

Vyspelý svet je v chápaní a samozrejmom uplatňovaní nosných 
zásad stavebnej kultúry podstatne ďalej v porovnaní s našou tristnou 
skutočnosťou. Dejinne podmienený, a preto málo zrelý stav našej 
kultúry, a osobitne stavebnej, je napraviteľný len vedomým a vy-
trvalo pôsobiacim úsilím na pozitívnu nápravu jej obrazu. Samotné 
poslanie časopisu Urbanita je a má byť vo svojom konečnom dôsled-
ku jedným z dôležitých aktérov tohto úsilia. Jeho rôzne témy priamo 
súvisia s mnohými okolnosťami tejto zložitej problematiky. 

Stav prostredia, v ktorom žijeme, je podstatnou súčasťou našej 
výchovy.

Stavebná kultúra

Foto: Matej Kováč PHOTOGRAPHY & DESIGN
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K ultúra je najväčší prejav ľudského 
génia a stavebná kultúra je jeden 
z jeho základných kameňov. Sta-
vebná kultúra predstavuje všetku 

ľudskú činnosť vedome vstupujúcu do 
pretvárania, formovania, prispôsobova-
nia, uchovávania a vytvárania nového 
životného prostredia.

Vzťah spoločnosti k stavebnej kultúre
Účastníkmi, spolutvorcami, ako aj užíva-
teľmi výsledkov stavebnej činnosti sme 
prakticky všetci. Pri vzniku je spoločen-
ský dopyt, nasleduje návrh – celá škála 
projektantov na čele s architektom, po-
tom realizácia – s množstvom profesií, 
remesiel, technológií a na konci zase 
spoločnosť ako užívateľ diela. Medzi 
vrcholných predstaviteľov kultúry patria 
umelci a v rámci nich i architekti. archi-
tekt je ten, ktorý môže dať stavebnej 
činnosti inú ako utilitárnu podobu. Po-
súva ju do kategórie stavebnej kultúry, 
jeho výkon je prvým predpokladom, že  
stavba sa stane prínosom i pre kultúru 
v najširšom význame tohto slova. Vznik 
stavby je výsledok kolektívnej činnosti, 
ale jej zrod je výsledok individuálnej – 
autorovej činnosti. to je rozdiel oproti 
iným umeniam ako vrcholným prejavom 
kultúry. Užívanie stavby – architektúry 
je tiež kolektívne, oproti iným umeniam 
ako  literatúra, hudba, výtvarné umenie. 
tým je jej dosah a vnímanie iné. Sta-
vebná kultúra – architektúra sa vníma 
individuálne a používa kolektívne. iné 
umenia sa vnímajú i používajú individu-
álne a výberovo. Knihu môžeme odložiť, 
hudbu môžeme vypnúť, galériu môžeme 
obísť. ale architektúra je chtiac-nechtiac 

stále okolo nás. nespomínam si, kedy 
som naposledy čítal gotickú literatúru, 
na gotickú architektúru sa pozerám den-
ne, renesančnú hudbu počúvam zriedka, 
okolo renesančného domu chodím kaž-
dý deň, barokový obraz si občas pozriem 
v knižke, okolo barokových domov cho-
dím denne. treba však povedať, že nie 
každá stavba je architektúra, nie každá 
architektúra je dobrá architektúra a  nie 
každá dobrá architektúra je počin a pat-
rí do dejepisu. Dá sa teda povedať, že 
stavby, stavebná kultúra a architektúra 
ovplyvňujú a formujú spoločnosť najsil-
nejšie zo všetkých druhov umení? Má 
táto nútená každodennosť taký vplyv? 
nie je niekedy, keď je zlá, tento dosah 
kontraproduktívny? 

ako vo všetkom ľudskom snažení i tu 
sú výsledky stavebnej kultúry pozitívne, 
ale i negatívne. Stále ostáva faktom, že 
sú tu, bez ohľadu na kvalitu, dlho a vplý-
vajú, formujú vedomie i podvedomie. 
tak sa stávajú výsledky stavebnej kul-
túry jedným z veľmi dôležitých nositeľov 
tradícií. Jej výpovedná hodnota už len  
z jej podstaty, ktorou je účasť množ-
stva ľudí na jej vzniku – od architekta po 
posledného remeselníka, je veľká a ne-
zastupiteľná. Môžeme povedať, že sym-
bolom génia ľudstva doby pred Kristom 
sú pyramídy amenhotepa a  symbolom 
doby po Kristovi môžu byť vesmírne ob-
jekty kolegu J. Kaplického. tradícia je vo 
všetkých umeniach jedným z palív do 
motora progresu. i dnes sa odvolávame 
na staré overené fakty a riešenia, aby 
sme navrhovali dnešné – nové. Študu-
jeme históriu stavebnej kultúry, jej fakty 
a ideály a na nich staviame novú súčas-

nosť, a teda nový zárodok budúcnosti. 
Mnoho ráz i podvedome.

Identita stavebných kultúr
ako sú rôzne kultúry rôznorodé všeobec-
ne, je rôzna i ich stavebná kultúra. Je pre-
javom spoločnosti, regiónu, tvorí jeden  
z faktorov jeho identity. Do toskánska ide-
me preto, lebo chceme zažiť atmosféru 
jeho krajiny i jeho stavebnú kultúru. na 
Liptov ideme preto, lebo chceme vidieť 
liptovskú krajinu a zažiť i jeho stavebnú 
kultúru. nechceme vidieť na Liptove tos-
kánsko, ako nechceme vidieť v toskán-
sku Liptov. identita stavebných kultúr je 
súčasťou identity regiónu a jeho veľké, 
pravidelne nedoceňované bohatstvo. Sta-
vebná kultúra v jej prirodzenom výraze je 
jedinečná a vypovedá o histórii, schopnos-
tiach, sile a intelekte komunity. napríklad 
v japonskej kultúre Japonci tradične nikdy 
nepremýšľali o dome ako o objekte na bý-
vanie – považovali ho za umelecké dielo  
(M. Macfarlane – Japonsko za zrkadlom).

Čo je stavebná kultúra?
ako bolo povedané, stavebná kultúra je 
súhrn činností, ktoré formujú a kultivujú 
životné prostredie. Sú to činnosti, kto-
ré sprevádzajú človeka časom, odkedy 
spadol zo stromu. Jej účastníkmi sú tak 
jej tvorcovia, ako jej užívatelia. Spoluvy-
tvárajú ju. Počas jej existencie bola a je 
stavebná kultúra v čase a mieste na rôz-
nej kvalitatívnej úrovni, v rôznych regió-
noch v rôznej podobe, ale vždy s veľkou 
výpovednou hodnotou o spoločnosti jej 
tvorcov. aj u nás preskákala rôzne peri-
petie. Správala sa podľa možností doby, 
ale vždy hľadala  riešenia – lepšie i hor-

Stavebná kultúra   
v sídelnom prostredí 
Ing. arch. Martin Kusý, architekt

Pri pojme stavebná kultúra sa nám natíska množstvo otázok o jej pôvode,  
význame, minulosti i budúcnosti. Stavba je podľa zákona č. 50/1976 stavebná 
konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných materiálov. Jedna  
z mnohých charakteristík slova kultúra (z latinského cultura – pestovať) hovorí,  
že je to súbor zvykov, vzťahov, inštitúcií, umenia a iných čŕt charakterizujúcich 
spoločnosť, je to spôsob premeny zla na dobro.

šie. i dnes nie je jej stav iný. i dnes robíme 
dobré i zlé rozhodnutia. K zlým nesporne 
patrí bezhlavé a bezbrehé „zapolystyré-
novávanie“ či už starších alebo nových 
stavieb, používanie nepravých nových 
materiálov a technológií. avšak kultúra, 
a teda i stavebná, východiská nachádza 
a napreduje. Hoci tempo a kvalita tohto 
napredovania sú povážlivé.

Výsledkom stavebnej kultúry nie sú 
len stavby. Do tejto skupiny patrí aj ar-
chitektonická kresba, kultúra výkresu, 
kultúra architektonického myslenia, kul-
túra stavby, kultúra používania a užívania 
stavby – priestoru, kultúra všeobecne vo 
vzťahu k stavbám. Stavebné kultúry sú 
na rôznych úrovniach a stále sa vyvíja-
jú. Sú v úzkom vzťahu k regiónu – jeho 
klíme, jeho krajinným špecifikám, k jeho 
kultúre všeobecne, ako i jej úrovni a kva-
lite. Stavebná kultúra, ktorá nezvládla 
drevo a kameň, ťažko prejde na tehlu  
a betón, oceľ a iné kovy. ako potom bude 
narábať so sklom, s plastmi, nanotech-
nológiami... Vývoj musí byť kontinuál-
ny, ako v navrhovaní, tak v investovaní,  
v stavaní i užívaní. 

Smerovanie stavebnej kultúry
Dnes v globalizujúcom sa svete sa stie-
rajú mnohé regionálne tradičné špecifiká 
stavebnej kultúry. a to nie len v rámci 
našej európsko-stredozemnej kultúry, ale 
aj celosvetovo. Markantné je to so vše-
obecne rozšíreným materiálnym a tech-
nologickým vybavením, čím sa prichádza 
o jedinečné, lokálne, identické špecifiká. 
Používanie týchto „globálnych možností“ 
má byť citlivé, so zreteľom na uvedené. 
Len vtedy môže byť novým motorom pre 
vývoj stavebnej kultúry.

Z uvedeného je zrejmé, že stav staveb-
nej kultúry veľa vypovedá, a to dlhodobo, 
o úrovni a kvalite spoločnosti. Pozorný, 
vnímavý a rozhľadený návštevník číta  
o výsledkoch, stave a úrovni spoločnosti 
v jej stavebných výsledkoch ako v knihe, 
hoci nevie po slovensky. Čo sa dá v tejto 
našej aktuálnej stavebnej knihe vyčítať  
o našich ľuďoch, o našej spoločnosti? 
Keď to vezmeme po poriadku, historic-
ky, tak s minulosťou problém nemáme. 
Zaradiť sa do vývoja židovsko-kresťan-
skej kultúry stavebno-architektonickými 
počinmi na našom území nie je zložité. 
Zrealizovanými a zachovanými arte-
faktmi je náš zástoj v Európe  nespo-
chybniteľný a je aj na primeranej úrovni. 
Vytvára pevný základ, na ktorom mož-
no budovať, rozvíjať a tlačiť káru ďalej  
a vyššie. ale čo dnes? Sme schopní po-
kračovať v tom najlepšom, čo vytvorili 
naši otcovia, alebo v tom priemernom 

Klasicizmus na „dolniakoch“ – Dolná Krupá Klasicizmus na „horniakoch“ – Jasenová

Gotika na Spiši – Spišský Štvrtok Gotika na Liptove – Nemecká,  
dnes Partizánska Ľupča

Renesancia na Spiši – Levoča Renesancia na Liptove – Nemecká,  
dnes Partizánska Ľupča

a dnes – arch. Pavol PaňákTehelňa v Čachticiach – pôvodne
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a opakovať chyby z minulosti v inej ro-
vine a podobe? náš najväčší problém 
je v nekontinuálnom vývoji slovenskej 
človečenskej obce. Máme na mysli roky 
1938 – 1945 a 1948 – 1989, ktoré na-
stavili iné kritériá spoločenských hod-
nôt. tým prerušili tradičný vývoj cha-
rakteristický pre Európu, a teda aj nás, 
ako jej bezprostrednú súčasť. Dôsledky 
tohto nekontinuálneho vývoja sú tu stá-
le. Sú badateľné ako v úrovni štátu, tak  
i v úrovni jednotlivca a dokonca na-
šich elít. náš spoločný súčasný prístup  
k fenoménu stavebnej kultúry v celej 
jej šírke má čo doháňať. naše predchá-
dzajúce stavebné výsledky sú zárukou, 
že raz dosiahneme úroveň, za ktorú sa 
nebudeme musieť hanbiť ako za mnohé 
výsledky súčasného prístupu k tvorbe 
nového životného prostredia.

úloha štátu v stavebnej kultúre 
tento problém sa netýka len tvorcov-
architektov, stavbárov, ale aj celej spo-
ločnosti. Ťažko sa tvorí ideál, keď ho nik 
nechce a nevyžaduje a keď je, tak ho nik 
nevidí. Je zle, keď spoločnosť vrátane jej 
stále nových elít bez tradície a kontinuity 
nediskutuje, nehľadá, nepýta si najlepšie 
riešenia. nie podľa kritéria najlacnejšie, 
najrýchlejšie, nie od švagra, bratranca, či 
straníckeho spolupútnika. Čo po nás zo-

stane, čo bude o nás vypovedať, od elity 
po posledného? Obraz našej stavebnej 
kultúry. a to dlho a všade. 

Je chybou, keď aj štát rezignuje na 
kvalitu, keď masívne podporuje svojím 
nastavením len určité nízke kritériá. ich 
výsledkami sú okrem iného bezhlavé 
extenzívne zatepľovanie pripomínajúce  
v mnohom všeobecne kritizovanú ne-
dávnu panelovú výstavbu. Prekrýva-
nie existujúcich niekoľkých kultúrnych 
vrstiev vrstvou nových nalepených ma-
teriálov, svojím riešením kradnúcich tvár, 
charakter, identitu a atmosféru. Vrstvou, 
ktorá zas zjednocuje v tom negatívnom 
význame slova. nevytvára novú archi-
tektúru, a teda novú kultúrnu kvalitu  
a predpoklad pozitívnej tradície. Rieši iba 
jednu časť problému stavieb, a to naj-
jednoduchším spôsobom. Keď ani štát, 
ako najväčší stavebník, nie je príkladom 
(riešenia formou diskusií, súťaží, výbe-
rom najlepších autorov...), tak je zle. 
Lebo stav stavebnej kultúry je reflexiou 
stavu kultúry spoločnosti, a tá je dnes nie 
slávna, skôr naopak. Hodnotná stavebná 
kultúra je prejavom sebavedomia a inte-
lektu všetkých spomínaných účastníkov. 
nie primitívnej rozdrapenosti, nevkusu  
a povrchného vševedenia.

ako sú špičkou kultúry umenia, tak je 
špičkou stavebnej kultúry architektú ra. 

Rola architekta je nezastupiteľná. On uka-
zuje cestu, hľadá ju v súzvuku s partnermi, 
potkýna sa a v tých dobrých prípadoch ju 
nachádza a spolutvorí ďalší kamienok pre 
dejiny. l

arch. Ivan Matušík – pôvodne (Slimák, Bratislava)  
a dnes

arch. Martin Kusý – pôvodne... (budova vydavateľstva Pravda,  
Bratislava) a dnes
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Ak hovoríme o stavebnej kultú-
re, hovoríme predovšetkým 
o procesoch a vzťahoch, 
ktoré vstupujú do procesu 

výstavby a tvorby hmotného prostredia 
všeobecne. aký je charakter a úroveň 
týchto vzťahov, taký býva charakter aj 
úroveň stavebnej kultúry. Celé dejiny 
ľudstva a vývoja civilizácií na všetkých 
obývaných kontinentoch od najstarších 
dôb po dnešok sú veľkou učebnicou, ako 
sa vedno s nimi vyvíjala i stavebná kultú-
ra, alebo kultúra stavania. nemožno však 
automaticky tvrdiť, že čím vyššia je úro-
veň spoločensko-ekonomických vzťahov, 
tým vyššia je úroveň stavebnej kultúry.  
Stavebná kultúra automaticky nekopíru-
je vyspelosť spoločnosti v zmysle ekono-
mickom či politickom. Máme nespočetné 

množstvo príkladov z histórie od staro-
veku po nedávnu minulosť, keď síce 
vznikali dosiaľ obdivované celé komple-
xy stavieb, ktoré však dokumentujú skôr 
ekonomickú a politickú silu elity a tech-
nickú zdatnosť staviteľov ako stavebnú 
kultúru v pravom zmysle slova. ak sa 
nám do dnešnej doby zachovali najmä 
stavby veľkolepé, spektakulárne, bolo to 
hlavne preto, že na ich zhotovenie boli 
použité mimoriadne odolné a trvácne 
materiály a ich rozsah a vyhotovenie si 
vyžiadal extrémne veľa ľudskej práce, 
ktorú musel niekto ekonomicky a poli-
ticky ovládať. Preto sú spojené predo-
všetkým s autoritárskym spoločenským 
usporiadaním. Okrem tejto „vladárskej“ 
či „panskej“ ostatnú a iste prevažujúcu 
stavebnú kultúru poznáme už podstatne 

menej, pretože jej výsledky podliehajú 
oveľa rýchlejšie skaze materiálovej aj 
užívateľskej. Vzácnym zdrojom pouče-
nia sú pre nás okrem archeologických 
vykopávok hlavne historické veduty 
miest (obr. 1), rôzne písomné zázna-
my z domových daní, notárske zápisy  
a iné. S istým zjednodušením možno po-
vedať, že demokratizáciou spoločnosti 
sa roztvorené nožnice rozdielov medzi 
takzvanou panskou a ľudovou, alebo 
vládnou a občianskou výstavbou po-
stupne privierajú. 

Proces to však zďaleka nie je jedno-
duchý a priamočiary. Popri prirodzenom 
a pomalom kontinuálnom vývoji staveb-
níctva, architektúry a stavebnej kultúry 
sa oveľa zreteľnejšie prejavujú skokové 
zmeny spôsobené živelnými udalosťami 

Stavebná kultúra   
a okolnosti jej podpory, 
rozvoja, motivácie 
Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda slovenskej komory architektov

Slovné spojenie „stavebná kultúra“ môže na prvé počutie evokovať paradox.  
Pred očami nám rastie stavba, z ktorej najprv vidíme iba kostru a lešenia, debnenia, 
skládky materiálu a hmýriace sa stavebné stroje a ľudí. až sa nám často nechce 
veriť, že z tohto chaosu zanedlho vyrastie pekný dom, fabrika, námestie, park 
alebo viadukt. ten proces pripomína premenu z larvy na motýľa. teda v prípade, 
že sa rodí dielo kvalitné, účelné a krásne. také, čo neuráža naše zmysly, uspokojuje 
naše potreby s primeranou ohľaduplnosťou a zodpovednosťou voči nasledujúcim 
generáciám, obohacuje naše prostredie a stáva sa súčasťou kultúry spoločnosti, 
ktorej sme členmi. Vtedy hovoríme o vyspelej stavebnej kultúre. 

Pohľad na Londýn, Václav Hollar, 1649  Zdroj: wikimedia.org

Resume:
the term building culture raises many questions 
about its origins and meaning, and about its past 
and future. Basically, all of us are participants, co-
authors and users of the results of building activities. 
the building culture – architecture is perceived indi-
vidually and used collectively. Just as in any human 
endeavour, also here the results of building culture 
are either positive or negative. Yet it remains a fact 
that they have existed for long irrespective of their 
quality, influencing and shaping both our conscious-
ness and sub-consciousness. the results of building 
culture are very important bearers of traditions. the 
building culture is the manifestation of society and 
regions, and forms one of the factors of their identity. 
the building culture in its natural expression is unique 
and presents the history, the capability, strength and 
mentality of the community. in the present globa-
lising world, many of the traditional regional speci-
ficities of the building culture are disappearing: not 
only within our European-Mediterranean culture, but 
also worldwide. this can be observed mainly with re-
gard to widespread material facilities and technology 
which result in the loss of unique, local and specific 
identity features. the use of such “global options” 
should be sensitive. Our major problem in the de-
velopment of the Slovak building culture was the 
periods 1938–1945 and 1948–1989, which set dif-
ferent criteria for social values. this interrupted the 
traditional development so characteristic for Europe. 
it is now the role of the state and of society to catch 
up for lost opportunities and set appropriate criteria 
that would be beneficial for society and for the future 
direction of the building culture in our region.

Foto: archív autora
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a radikálne až drastické spoločensko-e-
konomické zvraty, predovšetkým vojny, 
revolúcie a s nimi spojené plošné zmeny 
spoločenského usporiadania. takto sa 
postupne aj pri výstavbe miest okrem 
tradičných opevnení začali uplatňovať aj 
ďalšie  bezpečnostné a hygienické prvky. 

Zvykové právo a hľadanie 
pravidiel 
Veľmi dobrým príkladom kontinuálneho 
vývoja smerom k ohľaduplnej  stavebnej 
kultúre bola pôvodná zástavba vo vidiec-
kom osídlení na území dnešného Sloven-
ska, Moravy, Sliezska a Čiech. Skúsenosti  
s bezpečným umiestnením stavieb v teréne, 
so stavebnými konštrukciami, s odstupmi 
stavieb, ochranou pred zosuvmi, vodou, 
požiarom, so snehom a s ľadom i horú-
čavami sa prenášali z generácie na gene-
rácie a v reálnom čase sa uplatňovali zvy-
kovým právom. to bolo často silnejšie ako 
akékoľvek zákony a nariadenia. ak zvyko-
vé právo nestačilo, alebo sa ocitlo v kolízii  
s iným záujmom, nastupovala miestna 
autorita spravidla v osobe richtára. Do-
dnes máme na Slovensku fragmenty aj 
ucelené zostavy tohto typu vidieckej zá-
stavby, kde umiestnenie, orientácia na 
svetové strany, vedenie prístupových 
ciest majú svoju silnú vnútornú logiku, 
hoci nám súčasníkom nemusí byť na 
prvý pohľad zrejmá. Príčinné súvislosti 
výstavby dobre dokumentujú napríklad 
kamenné sypárne na zbožie v Liptove  
v blízkosti tradičných dreveníc. Dreve-
nicu, maštaľ bolo možné poľahky zbu-
dovať za niekoľko týždňov až mesiacov.  
V prípade požiaru sa dali rýchlo opustiť aj 
s domácimi zvieratami. avšak vyslobodiť 
celoročnú úrodu obilia, zemiakov, alebo 
sena z plameňov zďaleka tak rýchlo mož-
né nebolo. Striedanie objemov obytných 
domov, humien a sypární s odlišnou 
mierkou i materiálovou skladbou v typic-
ky riadkovej alebo hniezdovej zástavbe 
doteraz pôsobí v krajine veľmi prirodzene 
a malebne (obr. 2).

Opačným prípadom náhlych, skoko-
vých zmien je napríklad vplyv priemy-
selnej revolúcie a hromadná migrácia  
do miest v západnej časti nášho konti-
nentu a na britských ostrovoch v prie-
behu 19. storočia. Obzvlášť vyhrotene sa 
situácia prejavila v Holandsku v 2. polovi-
ci 19. storočia, keď boli okraje veľkých 
miest zahltené živelne rastúcimi robot-
níckymi kolóniami s extrémne zlými hy-
gienickými, bezpečnostnými a sociálnymi 
podmienkami (obr. 3).  Holandsku sa ako 
jednej z prvých krajín vo svete podari-
lo regulovať bytovú výstavbu zákonom  
o bývaní už v roku 1901. tento zákon po-

Pohľad na Važec, 1965  Zdroj: rkcvazec.sk

Fasády panelákových domov Zdroj: www.abload.de

Kulturpark, Košice – 2009  Zdroj: a-static.projektn.sk

stupne dopĺňaný a novelizovaný plní 
úlohu všeobecného stavebného zákona 
a platí podnes. 

V našich končinách sa riadili niektoré 
mestá a regióny takzvanými stavebnými 
štatútmi od 19. storočia, ale univerzálny 
stavebný zákon v časoch rakúsko-uhorskej 
monarchie neexistoval. Prvý, ktorý spájal 
v sebe národno-hospodárske plánovacie 
opatrenia a právne podmienky výstavby, 
bol prijatý až v r. 1949 najmä na účely po-
vojnovej obnovy krajiny a budovanie so-
cialistického hospodárstva. Ďalší stavebný 
zákon bol prijatý v r. 1958 a v r. 1976 už 
spomínaný zákon č. 50 platný po mno-
hých novelizáciách až do súčasnosti.

Stavebná kultúra u nás  
v súčasnosti
O stavebnej kultúre vládne u nás veľmi 
nízke povedomie a takmer ticho vo verej-
nom mediálnom priestore. Prakticky nie je 
predmetom verejnej diskusie. nevšímame 
si ju napriek tomu, že jej výsledky, prejavy 
nám denno-denne udierajú do očí. Len  
z času na čas presiakne do médií informá-
cia z oblasti architektúry, stavebníctva. aj 
to hlavne v prípadoch, ktoré majú nádych 
senzácie – spadnutý most, popraskaná 
bytovka alebo prepadnutá strecha garáží. 
nehovoríme o monofunkčných kolóniách 
rodinných domov na okrajoch obcí v blíz-
kosti centier, takzvanej „sídelnej kaši“¹. 
nehovoríme o bezprecedentných stratách 
industriálnej a medzivojnovej architektúry 
či už formou ich priamej likvidácie alebo 
necitlivej prestavby. nehovoríme o štvor-
cových kilometroch zateplených fasád na 
spôsob cirkusových šapitó (obr. 4). ne-
hovoríme o tisícoch hektárov neuprave-
ných verejných priestranstiev v dedinách  
a mestách. nehovoríme však ani, alebo 
len výnimočne, o výborných stavbách, 
skvelej práci architektov a inžinierov. Prá-
ve toto naše mlčanie je jedným zo základ-
ných znakov nášho nízkeho povedomia  
o stavebnej kultúre. 

Jednou z príčin pasivity a nezáujmu  
o otázky architektúry, výstavby a rozvoja 
sídiel je socializmom infikovaný syndróm 
skepsy voči rozhodnutiam „vrchnosti“, 
alebo „moci“. tú skepsu a rezignáciu 
dokážeme prelomiť nanajvýš v prípade, 
keď sa nás nejaká stavba bezprostredne 
priamo dotýka. Z tohto pohľadu rôzne 
občianske združenia a aktivisti robia sta-
vebnej kultúre skôr medvediu službu, česť 
poctivým výnimkám. 

Pre nezainteresovaného návštevníka 
Slovenska stačí iba pár kamienkov do 
mozaiky, aby si urobil plastický obraz  
o (nielen) stavebnej kultúre v našich konči-
nách. ak cestuje vlakom, s každou blížiacou 

Slum, Amsterdam, 1906 – 1941 Zdroj: resolver.kb.nl

Reklamný smog, Bratislava  Foto: archív MDVRR 

Trenčín, mesto na rieke – 2014  Zdroj: www.2014.trencin.sk
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sa stanicou môže pozorovať zhluky podiv-
ných prístavieb za domami, neupravené  
a chátrajúce hospodárske areály a územia 
nikoho. ak prechádza krajinou autom, 
pred očami sa mu mihá divoké panop-
tikum bilbordov (obr. 5). ak sa ocitne  
v uliciach niektorého nášho mestečka, už 
sa asi ani nebude čudovať svojpomocnej 
tvorivosti rôznych prístreškov, kioskov  
a iných provizórií. 

Bolo by veľmi jednoduché a  pohodl-
né viniť za súčasný stav len jednotlivých 
stavebníkov, alebo vlastníkov areálov  
a pozemkov. nemalou mierou však tomu 
pomáha aj ťažkopádna a neprehľadná le-
gislatíva. 
   
Legislatíva ako nástroj utvárania 
stavebnej kultúry
Legislatívne prostredie participujúce na 
utváraní stavebnej kultúry sa vyvíjalo  
v dvoch základných líniách. V prvom rade 
ako vynútená reakcia, odpoveď na ne-
gatívne javy urbanizácie a výstavby a na 
chýbajúcu alebo nedostatočnú koordiná-
ciu zásahov. až keď sa situácia v nejakom 
segmente výstavby alebo regióne celkom 
vyhrotí a je ďalej neudržateľná, hľadajú  
a prijímajú sa legislatívne opatrenia na rie-
šenie daného problému. Účinnosť čiastoč-
ných opatrení je však výrazne obmedzená 
a často ich treba ešte „za jazdy“ upravovať, 
meniť a dopĺňať. Viacerí odborníci z oblas-
ti stavebnoprávnej legislatívy, urbanizmu, 
architektúry a stavebného inžinierstva  
a zástupcovia profesijných stavovských or-
ganizácií už dlhodobo upozorňujú na nega-
tívne javy v našej stavebnej kultúre. Čoraz 
zreteľnejšie artikulujú požiadavky na aktív-
ny koncepčný prístup v tvorbe právnych 
noriem. Koncepčný prístup je, samozrejme, 
náročnejší z hľadiska poznania celej šírky  
a hĺbky problematiky. Zároveň musí obsa-
hovať víziu a modelovanie možných situácií 
v budúcnosti čo možno najbližšie k realite, 
teda schopnosť „vidieť za roh“. 

inšpiratívnym príkladom koncepčné-
ho a vizionárskeho prístupu neďaleko 
nás je dokument „Politika architektury  
a stavební  kultury České republiky“, kto-
rú prijala vláda ČR 14. januára 2016. ide  
o strategický nadrezortný nelegislatívny 
dokument, ktorý definuje hlavné problémy 
v oblasti architektúry a stavebnej kultúry  
a formuluje ich riešenia minimálne v rovi-
ne určitých iniciačných opatrení. Zaoberá 
sa od legislatívy v územnom plánovaní, 
vo výstavbe a v tvorbe krajiny cez vzde-
lávanie od všeobecného školstva na naj-
nižšej úrovni až po verejné obstarávanie 
architektonických a inžinierskych služieb 
na vytvorenie kvalitných diel architektúry  
a inžinierskeho staviteľstva. 

Okrem Českej republiky obdobné stra-
tegické dokumenty využívajú vo viacerých 
krajinách Európy ako Dánsko, Fínsko, Ír-
sko, Holandsko, Litva, Maďarsko, nórsko, 
Rakúsko, Škótsko, Švédsko. V mnohých 
ďalších krajinách je už tento dokument 
rozpracovaný alebo v štádiu prerokováva-
nia. Orgány Európskej únie venujú sústre-
denú pozornosť problematike architektúry 
a stavebnej kultúry. Spomeňme aspoň dva 
dôležité dokumenty: Rezolúciu Rady EÚ  
o architektonickej kvalite v mestskom a vi-
dieckom prostredí (2001/C73/04) a Záve-
ry Rady EÚ o architektúre: prínos kultúry 
pre udržateľný rozvoj (2008/C 319/05).

V podmienkach Slovenskej republiky 
obdobný strategický dokument zatiaľ ci-
teľne chýba. Je mimoriadne dôležité, či sa 
za komplexné riešenie kvality architektúry, 
tvorby prostredia a stavebnej kultúry ako 
celku postavia a prijmú ju za svoje aj vr-
cholné orgány štátu. 

Čo môžeme urobiť už dnes
napriek všetkým negatívam a obme-
dzeniam, či už z hľadiska nastavených 
legislatívnych pravidiel, alebo zaužívanej 
praxe, je možné už v súčasnosti docieliť 
zmeny k zlepšeniu situácie v stavebnej 
kultúre na Slovensku. Profesijné stavov-
ské organizácie a združenia architektov  
a stavebných inžinierov i stavebných pod-
nikateľov pravidelne prispievajú svojimi 
odbornými kapacitami do prípravy ofi-
ciálnych dokumentov. Kus práce sa poda-
ril urobiť v legislatíve pre životné prostre-
die, kultúrne dedičstvo a autorské práva  
v oblasti architektonických diel, čiastočne aj  
v nových právnych úpravách vo verejnom 
obstarávaní. Chýba nám však moderný  
a pre hlavných účastníkov výstavby vy-
vážený stavebný zákon a nadväzujúce 
vykonávacie predpisy. 

Chybou súčasného stavebného záko-
na č. 50 z roku 1976 určite nie je, že sa 

práve dožíva okrúhlych 40 rokov. ako 
vidíme na príklade holandského zákona, 
sú zákony, ktoré prežili viac ako storočie. 
Jeho nedostatky sú najmä v základných 
filozofických východiskách, ktoré boli 
odrazom celkom iných spoločensko-hos-
podárskych podmienok. Obzvlášť vypuklo 
sa to prejavuje v časti zákona o územnom 
plánovaní, ktoré stále v sebe nesie ducha 
direkcionizmu a predpisovania. namiesto 
definovania minimálnej a neprekročiteľnej 
miery verejného záujmu v území pomo-
cou jasných a zrozumiteľných regulatívov 
sú dnes územné plány často obostre-
té nánosmi pseudovedeckých traktátov  
s minimálnou výpovednou a užívateľskou 
hodnotou. to má za následok nízky reš-
pekt voči územnému plánovaniu. 

Rovnako však nemôžeme byť spokojní 
s praxou vo verejnom obstarávaní. Jeho 
verejným rozmerom sa sleduje účel-
nosť vynakladaných financií. typickým 
a chronicky sa opakujúcim príkladom je 
obstarávanie v oblasti výstavby na zá-
klade hlavného a často jediného krité-
ria najnižšej ceny. Potom sa nestačíme 
čudovať dôsledkom – nezvládnutým  
a nekvalitne riešeným verejným priestran-
stvám, rekonštrukciám i novostavbám  
v našich mestách a obciach. Stavbám, 
ktoré nielenže hyzdia prostredie našich 
miest a dedín, ale ktoré treba v krátkom 
časovom úseku po kolaudácii opravovať 
alebo upravovať, aby spĺňali potrebné 
kritériá, a ďalej investovať zvýšené ná-
klady na prevádzku a údržbu. Spravidla 
na týchto stavbách nenájdete meno au-
tora, lebo ho pravdepodobne ani sám 
nechcel prezentovať.

Známa skutočnosť podložená reál-
nymi štatistikami je, že ak náklady na 
projektové a súvisiace práce architektov 
a inžinierov tvoria napríklad 5 % z celko-
vých investičných nákladov budov, tieto 
„obstarávacie“ náklady tvoria po uplynu-

tí 25 – 30 rokov približne 5 % zo všetkých 
nákladov po užitých na prevádzku a údrž-
bu danej budovy. to znamená, že cena 
za projektové a súvisiace práce tvorí  
z úhrnu všetkých peňazí použitých na 
výstavbu a prevádzku budovy 2,5 pro-
mile, teda 0,25 %, a to ešte dlhý čas 
pred uplynutím životnosti stavby. Práve  
v tejto mikročiastke je zakódovaná okrem 
iných parametrov stavby aj jej ekonomic-
ká efektivita,  ekologická udržateľnosť, 
kultúrno-spoločenská i trhová hodnota. 
Čiže vyberať službu inžiniera či architek-
ta len, alebo hlavne na základe najnižšej 
ceny, je aj ekonomický nezmysel.

napriek nedostatkom a komplikáciám 
aj v súčasnosti platný stavebný zákon 
poskytuje stále dosť priestoru na vy-
vážené rozhodovanie pri umiestňovaní  
a povoľovaní stavieb. i čerstvý zákon  
č. 343/2015 o verejnom obstarávaní so 
súvisiacimi vyhláškami umožňuje vybe-
rať kvalitné, perspektívne a zodpovedné 
riešenia. 

Súťaže návrhov 
Urbanistické, architektonické, krajinárske 
či inžiniersko-staviteľské súťaže návrhov, 
ako ich pozná platný zákon o verejnom 
obstarávaní a vykonávacia vyhláška  
č. 157 z. r. 2016,  sú momentálne najlep-
šou cestou hľadania najkvalitnejších rie-
šení, ako sformulovať  podrobné zada-
nie pre ďalšie stupne projektovej alebo 
územnoplánovacej dokumentácie. táto 
metóda zásadne otáča princíp verejného 
obstarávania, ktorým sa nezíska najlac-
nejší dodávateľ služby, ale najkvalitnejšie 
riešenie v širšom zmysle. navyše je s tou-
to metódou spojená pomerne komfortná 
možnosť uzatvorenia zmluvy s víťazom 
súťaže návrhov na nasledujúce architek-
tonické a inžinierske služby. Množia sa 
nám pozitívne príklady aj s mimoriadnym 
ohlasom v odbornej aj širokej verejnos-

ti, dokonca s medzinárodným presahom 
(obr. 6-7-9). Za všetky spomenieme as-
poň košický Kulturpark, ktorý bol zreali-
zovaný na základe verejnej  anonymnej 
súťaže podľa víťazného návrhu archi-
tektonického ateliéru „zerozero“ na čele  
s architektom iraklim Eristavim. Je však 
na druhej strane pravda, že proces prí-
pravy súťaže návrhov je náročnejší z hľa-
diska odborného, časového, finančného 
zabezpečenia cien, odmien a réžie súťa-
že a nedá sa aplikovať naozaj na všetky 
stavby. Preto sa dlhodobo Slovenská ko-
mora architektov usiluje o poskytnutie čo 
najúčinnejšej odbornej pomoci pri spra-
covaní súťažných podmienok, kreovaní  
odborných porôt, ako i s organizáciou 
súťaží návrhov. aj vďaka tejto pomoci 
vyhlasovateľom počet súťaží návrhov  
v poslednom období výrazne vzrástol. 
Práve v týchto dňoch komora finalizuje 
práce na vydaní manuálu súťaží návr-
hov, ktorý bude akousi „kuchárkou“ na 
prípravu súťaží návrhov. 

Silnou inšpiráciou je pre nás situácia 
vo vyspelých krajinách Európskej únie  
s dlhou tradíciou urbanistických architek-
tonických a krajinárskych súťaží. na začia-
tok by sme sa mohli priblížiť aspoň k nám 
historicky a geograficky najbližšej Českej 
republike. Z porovnania počtu architek-
tonických súťaží za ostatných 5 rokov  
v ČR a na Slovensku, vidíme výrazný rozdiel  
v neprospech stavu u nás (obr. 8).

Príklady dobrej praxe a prezentácia 
kvalitnej architektúry
Slovenská komora architektov spolu 
so Slovenskou komorou stavebných 
inžinierov ako samosprávne stavovské 
organizácie prostredníctvom svojich 
odborníkov vynakladajú enormné úsi-
lie na zmenu podmienok a zaužívanej 
praxe vo verejnom obstarávaní archi-
tektonických a inžinierskych služieb.  

V tomto úsilí  sme však často osamo-
tení. na jednej strane by bola potrebná 
súčinnosť všetkých stavovských a pro-
fesijných organizácií vo výstavbe a na 
strane druhej účinná podpora štátnej 
a verejnej správy. aby sa tento cieľ 
podarilo napĺňať, je potrebné viesť čo 
najširší dialóg a čo najviac komuniko-
vať smerom k verejnosti a verejným ob-
starávateľom prostredníctvom rôznych 
odborných podujatí a médií. 

Pozitívnym príkladom tohto druhu 
je verejná prezentácia Ceny za archi-
tektúru Slovenskej komory architektov 
CE.Za.aR. ide o najreprezentatívnej-
šiu súťažnú prehliadku najkvalitnejších 
architektonických a krajinárskych diel  
v 6 kategóriách za obdobie predchádza-
júcich 2 rokov, ktoré vyhodnocuje me-
dzinárodná odborná porota. Pravidelne 
sa na nej prezentujú aj diela, ktoré vzišli 
z architektonických a krajinárskych sú-
ťaží. tohto roku sa koná už 15. jubilej-
ný ročník CE.Za.aR. Popri legislatívnych 
pravidlách a systémových opatreniach 
je to nemenej dôležitá cesta k zvyšova-
niu stavebnej kultúry ako vizitke našej 
krajiny. l

Resume:
the building culture is seemingly a paradoxical phe-
nomenon. it brings together the process of construc-
tion of buildings and their subsequent incorporation 
in the cultural landscape and in the culture of socie-
ty. We talk about advanced building culture when 
buildings, public spaces or civil engineering works 
meet our needs and are accompanied by respect 
for the environment and responsibility for the next 
generations, while enriching the culture of society. 
the building culture is determined by processes and 
relationships in society. Historically, the building cul-
ture developed naturally (traditional rural buildings 
in Central European countries) or under the pres-
sure of natural or economic and political changes 
(spontaneous construction in the industrial centres 
of Western Europe in the 19th century). the legal 
norms regulating construction evolved as a reaction 
to the negative phenomena of urbanisation and 
construction. at present, experts from professional 
organisations or architects and engineers promote a 
conceptual approach to the creation of legal norms 
for a balanced development of the environment. 
Examples of such visionary approach include strate-
gic documents with systemic measures for the sup-
port of architecture and building culture in the Czech 
Republic and in other European Union countries. the 
current situation of the building culture in Slovakia 
can be improved through public procurement. the 
selection of providers of architectonic and enginee-
ring services based on the lowest price has negative 
impacts, including economic ones. the most suitable 
method of selection of best-quality solutions in ar-
chitecture, land planning and civil engineering are 
design contests. the Chamber of architects provides 
expert assistance to contracting authorities/entities 
in the preparation and organisation of urbanistic, 
architectonic and landscaping design contests.  For 
the development of building culture, it is very im-
portant to ensure communication with the public 
by means of good practice examples and the pre-
sentation of quality architecture in the mass media. 
the CE.Za.aR prize for architecture awarded by the 
Slovak Chamber of architects is a positive example 
in this regard. 

Námestie S. H. Vajanského v Martine, 2008  Zdroj: Pleidel architekti
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Na úroveň stavebnej kultú-
ry vplýva nielen kultúrna 
vyspelosť národa, tradí-
cia, teoretická a praktická 

úroveň urbanistických, architektonických  
a staviteľských disciplín, spôsoby spra-
vovania vecí verejných, či kultivovanosť 
drobných stavebníkov, štátnych a komu-
nálnych investorov a privátnych develope-
rov, ale aj pôsobenie trhových síl. ich vplyv 
sa však mení v závislosti od aktuálneho 
vychýlenia trhového kyvadla.

Špirála 20. storočia
Slovensko vo svojej modernej histórii 
zažilo niekoľko šťastných období, keď 
sa  uvedené predpoklady snúbili s po-
zitívnym vplyvom stavebného trhu. 
išlo najmä o koniec dvadsiatych rokov  
a o tridsiate roky 20. storočia súvisiace 
s budovaním prvej Československej re-
publiky. Rapídny rast stavebného trhu 
generovala nielen povojnová obnova, ale 
aj potreba budovania vrcholných politic-
kých, finančných, národohospodárskych, 
edukačných a kultúrnych ustanovizní no-
vého štátu. Jeho kultivácii zas výrazne 
napomohol príchod vzdelaných odbor-
níkov predovšetkým z Čiech a Moravy  
a dorast prvej početne výraznej gene-
rácie slovenskej technickej inteligencie, 
vychovanej najmä na pražských, brnian-
skych, viedenských a budapeštianskych 
školách. Zároveň treba zdôrazniť, že 
výrazná časť návrhov stavieb, finan-
covaných z verejných zdrojov, vzišla  
z architektonických súťaží.

Všetky tieto šťastné okolnosti spolu 
s evidentným dopytom po hmotnom 
vyjadrení novej demokratickej štátnosti sa 
odrazili na kultivovanej výstavbe v Brati-
slave i v regionálnych centrách. Príkladom 

za všetky môže byť vtedajšia postupná 
zástavba Gorkého ulice v Bratislave od 
architektov J. Konrád – E. Spitzer, a. Sku-
tecký, F. Weinwurm – i. Vécsei, E. Kramár –  
Š. Lukačovič či E. Belluš. Dodnes je táto 
ulica výstavnou skriňou a vzorkovnicou 
esteticky kultivovaných, dispozične a pre-
vádzkovo vysoko funkčných a stavebno-
remeselne veľmi kvalitne zrealizovaných 
návrhov polyfunkčných mestských domov 
prevažne bankových inštitúcií s vybavenos-
ťou v úrovni verejného priestoru a veľkory-
sými bytmi v horných podlažiach.

Druhé vzopätie predstavovali šesťde-
siate roky 20. storočia, súvisiace najmä 
s uvoľnením politicko-spoločenskej si-
tuácie v poststalinskom období. V eko-
nomike vtedajšieho východného bloku, 
charakterizovanej zoštátnením najmä 
výrobných prostriedkov, však o skutoč-
ný trh nešlo. Jeho funkcie sa neúspeš-
ne pokúšali suplovať štátne plánovacie 
orgány formou rozpisu úloh a investícií 
v päťročných plánoch z centrálnej až 
po okresnú úroveň, funkčnej regulácie  
v priestore pomocou regionálnej, sídelnej 
a zonálnej sústavy územných prognóz, 
plánov a projektov, kvantitatívnej regu-
lácie výstavby bytov i zariadení občian-
skej vybavenosti. to sa dialo prostred-
níctvom tzv. technicko-hospodárskych 
ukazovateľov (tHU) a ďalších nástrojov 
centrálne plánovanej ekonomiky. Preto 
sa tomuto obdobiu podrobnejšie veno-
vať nebudeme.

Predpoklady zmeny
Základnou podmienkou kultivujúceho 
pôsobenia trhových síl je dopyt po kva-
litnom hmotnom prostredí a aktuálna 
veľkosť trhu. Doterajší vývoj po spolo-
čenskej zmene v novembri 1989 však 

Viditeľná 
ruka trhu 
Hmotné prostredie, ktoré nás obklopuje  
v urbanizovanom priestore, je podstatnou zložkou 
ovplyvňujúcou celkovú kvalitu nášho života.  
Pozrime sa na to, ako ho môže formovať trhové 
prostredie, v ktorom vzniká.

Rezidenčná štvrť Hauptbahnhof - Sonnwendviertel vo 
Viedni; schéma verejných priestorov; Wimmer, K. Kada, 
K. a M. Geiswinkler, Delugan Meissl a iní  Zdroj: internet

Obytný komplex The Mountain v Kodani, poloverejná zeleň      v bytovom developmente; Bjarke Ingels Group 
 Foto: Juraj Šujan

Študentský domov v Kodani  Foto: Juraj Šujan

väčšinovo naďalej napĺňal najmä kvanti-
tatívne parametre. investori v štátno-
komunálnej sfére hodnotili architekto-
nické návrhy zväčša kritériom najnižšej 
ceny projektu, koncoví užívatelia (naj-
mä budúci vlastníci bytov) vyhľadávali 
svoju nehnuteľnosť predovšetkým cez 
prizmu jednotkovej ceny. Výnimkou boli 
niektoré mestské samosprávy, banko-
vé inštitúcie, cirkvi a podobne. Dote-
rajší väčšinový stav sa tak dá vyjadriť 
heslom „Kde niet dopytu, niet ponuky“  
a mení sa len veľmi pomaly. 

Veľkosť trhu je zas dôležitá pre na-
štartovanie kvantitatívne vnímateľnej 
zmeny. Developeri sa správajú prirodzene  
a z princípu veci sa snažia stavať tak, aby 
vyhoveli predpokladaným požiadavkám 
svojich klientov. ak budúci vlastníci či ná-
jomcovia začnú väčšinovo vyžadovať nie-
len najnižšie obstarávacie náklady svojej 
nehnuteľnosti, ale aj účelné dispozície, 
vhodne aplikované materiály či kvalitné 
prostredie a verejný priestor, budú im ich 
developeri ponúkať.

Kultivácia trhom
aktuálna veľkosť stavebného trhu, realitný 
boom, z neho vyplývajúca vzájomná kon-
kurencia projektov, lokalít a mestských 
aglomerácií, ktorých sme svedkami, 
konzumentmi či aj aktívnymi účastníkmi  
v ostatných mesiacoch, dávajú predpo-
klady na zvyšovanie kvality riešení najmä 
súkromných investícií, aj ich podielu na 
vytváraní verejných priestorov. V súčas-
nosti môžeme sledovať prvé náznaky 
kvantitatívnej zmeny. Kvalitné projek-
ty, zvyšujúce úroveň stavebnej kultú-
ry napríklad aj vo vzťahu k verejnému 
priestoru, univerzálnemu navrhovaniu, 
nemotorovým formám dopravy či eko-
logickým aspektom výstavby, nie sú vý-
sledkom náhodného úsilia osvieteného 
stavebníka a architekta. Sú produktom 
hľadaným investormi a developermi pre 
jeho uplatniteľnosť na trhu. Bude zaují-
mavé sledovať, či pôjde o trend, alebo len  
o dočasný stav.

Vzťah trhu a stavebnej kultúry je však 
ambivalentný – na jednej strane prehriaty 
trh by mal vplyvom konkurencie súbežne 
ponúkaných projektov spravidla zname-
nať vyššiu kvalitu návrhu. a to aspoň  
v prípadoch, keď sa rozumný názor in-
vestora spojí s erudíciou architekta. na 
strane druhej sa často prejavuje nižšou 
kvalitou realizácie stavby, danou ak-
tuálnym nedostatkom kvalifikovaných 
pracovníkov na množstve rozostavaných 
stavieb a menším úsilím stavebných fi-
riem uchádzať sa o zákazky. navyše, 
kým ekonomika ako celok sa vyvíja po 

špirále, realitný trh, riadiaci sa nielen tvr-
dými dátami a ekonomickými zákonitos-
ťami, ale aj očakávaniami jeho laických 
účastníkov, skáče oveľa výraznejšie,  
v rezidenčných realitách priam ako ostrá 
lomenica.

Všetky uvedené úvahy sú relativizo-
vané objektívnym faktom, že slovenský 
stavebný trh je pomerne malý a v rámci 
globalizovanej ekonomiky a voľného po-
hybu osôb, služieb, tovaru i kapitálu otvo-
rený, a teda ovplyvňovaný ekonomickou 
situáciou okolitých krajín napriek tomu, že 
jeho predmetom sú tuzemské nehnuteľ-
nosti. trhové prostredie je zároveň popri 
všeobecných podmienkach, spomínaných  
v úvode článku, iba jedným z determinantov 
ovplyvňujúcich úroveň stavebnej kultúry  
a utvárajúcich tak naše hmotné prostredie. 
napriek tomu podstatným a pre zásadné 
zvýšenie úrovne stavebnej kultúry aj neo-
bíditeľným. Verme, že táto viditeľná ruka 
trhu bude mať pozitívnejšie účinky. l

Resume:
the tangible environment that surrounds us 
in the urbanised space is a substantial part in-
fluencing the overall quality of our lives. apart 
from other factors it is also shaped by the mar-
ket environment in which it is born. its influence 
changes depending on the current displacement 
of the market pendulum. the precondition of 
the cultivating effects of market forces is the 
demand for high-quality tangible environment 
and the current size of the market. However, the 
recent development following the social chan-
ges in november 1989 has mostly responded 
to quantitative parameters and is changing very 
slowly. the size of the market is important for 
initiating changes which can be perceived ma-
inly in terms of quantity. Developers naturally 
seek to satisfy the assumed requirements of 
their clients. if the majority of future owners or 
tenants begin to require not only low purchase 
costs, but also well-arranged layouts, appro-
priate materials or a quality environment and 
public space, developers will be ready to offer 
them.  the current boom of the building market 
and the accompanying competition of projects, 
locations and urban agglomerations create the 
prerequisites for increasing the quality of mainly 
private investments. at present, one can notice 
the first signs of change where quality projects 
that increase the level of the building culture in 
connection, for example, with the public space, 
universal design, non-motor forms of transport 
or ecological aspects of construction, are not the 
result of random efforts, but a product sought 
by investors and developers because of its mar-
ketability. However, the relationship between the 
market and the building culture is ambivalent: on 
one hand, an overheated market should normally 
mean higher design quality under the influence 
of competition; on the other hand, it is often re-
flected in lower quality of construction due to 
the current lack of qualified workers and smaller 
efforts of building companies to obtain contracts.  
this is relativised by the fact that the Slovak buil-
ding market is relatively small and open within 
the globalised economy. at the same time, the 
market environment is just one of the determi-
ning factors (though crucial) that influence the 
level of the building culture. Let us believe that 
this visible hand of the market will have more 
positive effects.

Rezidenčná štvrť Sonnwendviertel vo Viedni,  
lokálna občianska vybavenosť integrovaná  
v bytových podlažiach Foto: Juraj Šujan
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T ému stavebnej kultúry môžeme  
v urbanizme a územnom plánovaní 
rozvíjať vo všetkých priestorových 
dimenziách – od regiónu cez sídlo 

po zónu. Jednota priestoru podmieňuje 
ich vzájomné spätné väzby a na tom je 
založená systematika územného pláno-
vania (ÚP). 

Priestorové dimenzie stavebnej 
kultúry
Základy obrazu našej krajiny sa formu-
jú predovšetkým v regionálnej dimenzii 
(regio - lat. kraj, krajina, oblasť). naša 
metodika územného plánovaniaa) veľ-
kých územných celkov sa však nevenu-
je plnohodnotne dosahom plánovaných 
rozvojových zámerov na obraz krajiny. 

Preferuje funkčné využitie územia a menej 
sa venuje jeho estetickým otázkam, ná-
vrhu kultúrnej krajiny. najmä trasovanie 
líniových prvkov (komunikácií, pozemnej  
a nadzemnej technickej infraštruktúry) má 
taký priemet do obrazu krajiny, že toto 
by bolo potrebné aj variantne overovať 
siluetárno-panoramatickými vizualizáciami  
a kresbami (obr. 1). Kým koncepčnú stránku 
pri spracovávaní územných plánov regió-
nov vedú autorizovaní architekti, na projek-
toch najmä líniových stavieb a ich prvkov, 
ako sú mosty, portály tunelov, stožiare 
vysokého napätia, sa už podieľajú menej.  
V zahraničí je podiel architektov, krajinárov 
či dizajnérov na formovaní inžinierskych 
stavieb podstatne výraznejší. V Českej 
republike sa pri projektoch všetkých väč-

ších investičných akcií špeciálne posudzuje 
ich dosah na obraz krajiny. Významným 
expertom v tejto oblasti je krajinár – ur-
banista i. Vorel (pozri Urbanita 4/2011), 
ktorý pre toto posudzovanie pripravil oso-
bitnú metodiku. V regionálnej dimenzii je  
z ČR inšpiratívnym príkladom a kultúrnym 
počinom obnovovanie a zakladanie alejí  
v krajine v rámci programu „národní a kul-
turní identita Ministerstva kultury České 
republiky”. Cieľom projektu je „identifiká-
cia, mapovanie, kompozičné analýzy, evi-
dencia, dokumentácia a návrh metodiky, 
opatrení a postupov, popularizácie, vzde-
lávania a osvety vo vzťahu k problemati-
ke významných alejí v kultúrnej krajine“. 
návrat prechodne strateného genia loci 
českej a moravskej krajiny, kde boli aleje 

Urbanistické kontexty  
stavebnej kultúry
Stavebná kultúra nie je len pojmom, ktorý sa vzťahuje na stavby. Vzťahuje sa aj  
na celky a systémy, ktoré stavby vytvárajú. týka sa to tak budov, ako aj inžinierskych 
stavieb. Môžeme konštatovať, že práve z vyšších priestorových dimenzií sa odvíjajú 
nižšie. Medzi prvkom a celkom tu platia zákonitosti jednoty priestoru, ale aj 
jedinečnosti. Stavebná kultúra je významným fyzickým priemetom duchovnej kultúry 
spoločnosti, krajiny či národa. Má výrazný priemet do obrazu sídiel a krajiny  
a napomáha formovať ich genius loci, ktorý sa stáva súčasťou kultúrneho dedičstva.

Beckov – trasa diaľnice tu vedome meandruje tak, aby umožnila vnímanie hradu, tomuto 
zámeru v ďalšom úseku paradoxne bráni veľkoplošná reklama a ďalej aj plné protihlukové 
steny  Foto: Matej Kováč  

Carl Ludwig Engel: Helsinky – regulačný plán mesta             1817, Engel vyzdvihol niektoré stavby a dimenzie 
priestorov, ktorým sa museli ostatné podriadiť a nemohli          mať silnejší účinok, zdroj: plagát výstavy C. L. Engel  
a klasicistické Helsinky, Fakulta architektúry STU, 2002         Foto: archív autora

najmä z obdobia baroka jej významným 
prvkom, sa tak  prejavuje nielen na zvý-
šení turistického záujmu o krajinu, ale aj  
národného povedomia. Osobitný význam 
má aj edukačný charakter akcie. tak aj  
v regionálnej dimenzii platí, že prostredie 
vychováva človeka. Kultúrna krajina for-
muje kultúrnych ľudí.

Špecifickým problémom regionálnej 
dimenzie je povoľovanie najmä líniových 
stavieb. náš zákon pri umiestňovaní stavby 
napr. diaľnice, vedenia vysokého napätia, 
požaduje súlad s územným plánom obce 
alebo zóny, ale už nie regiónu. ich metodi-
ka by mala obsahovať aj významné stano-
viská a zorné polia pozorovania a vnímania 
krajiny, v ktorých umiestňovanie niektorých 
druhov stavieb alebo zariadení by bolo ne-

prípustné, obmedzené alebo podmienené 
osobitným posúdením. to je aj možnosť, 
ako v záujme kultúrneho obrazu zamedziť 
nevhodnému umiestneniu veľkoplošných  
a navyše aj iluminovaných reklám v krajin-
nej scenérii (obr. 2). 

územné plány lokálnej úrovne 
Základnou priestorovou dimenziou, kto-
rá má vzťah k povoľovaniu stavieb, je 
územné plánovanie sídiel (obcí). Dejiny 
stavby miest poskytujú mnoho príkladov 
plánovitého, ale aj neplánovitého založe-
nia a rozvoja sídiel. Oba spôsoby sa po-
dieľajú na formovaní kultúrneho obrazu 
sídla – jeho začlenenia do krajiny (vonkaj-
ší obraz sídla), ako aj na charakter jeho 
vnútorného prostredia (vnútorný obraz). 

Je zaujímavé, že aj neplánovitý rozvoj pri-
niesol štruktúry, ktorým s odstupom času 
prisudzujme vysoké kultúrne hodnoty  
v harmónii s prostredím. Stalo sa tak  
v prípadoch uplatnenia historických skúse-
ností poznania dosahov stavieb na okolie, 
vplyvov prírodných podmienok a dostupnej 
materiálovej základne. Príkladom takého 
neregulovaného vývoja môže byť Banská 
Štiavnica, lazy a kopanice, ako aj mnohé sú-
bory ľudovej architektúry. Plánovite založe-
né a rozvíjajúce sa sídla sledujú nielen efek-
tivitu využívania územia, ale umožňujú aj 
vedomé formovanie ich obrazu. Paradoxné 
však je, že ani plánovanie nie je garanciou 
„kultúrnej kvality“. niekedy sú dôsledkom 
plánovacie metódya). V stavebnom zákone 
sa spomína dosah činností na kultúrno-

Rusovce – zeleň dobre zvládnutého verejného priestoru eliminuje nesúrodosť architektonických 
štýlov rodinných domov a zbytočných oplotení  Foto: Matej Kováč

M. Kodoň – Beckov, kresba Zdroj: Kresby krajiny, vydala Katedra krajinnej a záhradnej architektúry FA STU ako internú publikáciu, 1994
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téma

historické hodnoty územia. Vôbec sa však 
medzi cieľmi územného plánovania, okrem 
ochrany historických kultúrnych hodnôt, 
nespomína formovanie nových kultúrnych 
hodnôt územia, často stotožnených ako 
estetických. Pred týmito hodnotami sa 
uprednostňujú ekonomické a ekologické 
parametre využívania územia a dosahy na 
životné prostredie. Dnes sa z plánovacích 
úrovní regiónov a sídiel na rozdiel od minu-
losti (obr. 3) úplne vytratili priestorové pre-
zentácie, akoby sme dokázali počítačovo či 
kresbou vizualizovať len zonálnu fyzickú 
štruktúru. Chýba nám „kultúrny aspekt“ 
plánu. Chýba napríklad prezentácia vývo-
ja siluety ako možný dôsledok navrhnutej 
regulácie, charakter kontaktu sídla a kra-
jiny (najmä vstupy do sídiel). nie všetko 
musí byť úlohou zonálnej podrobnosti.  
V minulosti regulačné  plány sídiel určo-
vali stavebné, resp. uličné čiary rozho-
dujúcich priestorov kompozičnej kostry 
sídla, ako aj reguláciu niektorých z hľadis-
ka celosídelnej kompozície rozhodujúcich 
stavieb (obr. 4).

Jedným z problémov súčasného územ-
ného plánovania (a zákona), ktorý má 
negatívne územné kultúrne prejavy, je 
aj skutočnosť, že nie všetky sídla musia 
mať územný plán. Povoľovanie výstavby 
sa tak uskutočňuje bez akejkoľvek pred-
stavy o celku. Mnohé naše sídla tak rastú 
len metódou adície územných rozhodnutí  
o umiestnení stavby. 

Písané a nepísané pravidlá
Často už len prechod štátnej hranice vy-
zýva našinca na otázku, prečo rakúske 
sídla vyzerajú „akosi lepšie“. Je to nie-
len vďaka existencii dobrej regulácie, ale 
aj rešpektovanie dlhodobých tradičných 
prístupov, vzťah k verejnému priestoru 
ako spoločnému. a najmä úcta k územ-
nému plánu. Umiestnenie stavby najlepšie 
určujú zonálne plány. Žiaľ, u nás je ten-
to nástroj málo využívaný. Podrobnosť  
a miera regulácie má byť otázkou miestnej 
dohody. Máme skutočne pocit, že regu-
lácia napríklad farebnosti zatepľovania 
je neprimeraným zásahom do rozho-
dovacích právomocí vlastníkov domov?  
V skutočnosti dobre nastavená regulá-
cia, zhodnocuje územie kultúrne, a tým 
aj ekonomicky. Príkladom môžu byť u nás 
celé kolónie sídlisk rodinných domov na 
periférii väčších miest. Každá strecha či 
plot sú iné, o vzťahu k verejnému priestoru 
nehovoriac (obr. 5). ambíciou je presadiť 
svoju individualitu. 

tam, kde platí etika, nepociťujú po-
trebu usmerňovať výstavbu pomocou 
predpisov a územnoplánovacej dokumen-
tácie a podkladov. V anglickom newcastle 

autor článku navštívil novú obytnú zónu, 
ktorú postupne zastaval každý vlastník 
samostatne. Výsledok vzájomného sú-
ladu, vzťahu k verejnému priestoru bol 
vzorný. na otázku, ako vyzeral zastavova-
cí plán, sme na stavebnom úrade dostali 
odpoveď, že žiaden plán tam nemajú, 
keďže „tam je zvykom takto stavať“. Roz-
hodujú tu nepísané pravidlá, slušnosť, 
ohľaduplnosť a etika.

Architekt mesta
Často ani prítomnosť územného plánu 
obce a dokonca ani plánu zóny neposta-
čuje na „kultúrny výsledok“, keďže nedo-
kážu postihnúť jednotlivý architektonický 
výraz. tak vedľa minimalistickej modernej 
architektúry stojí okázalý podnikateľský 
barok, extrémy sú aj v objemoch susedia-
cich stavieb. Dodržať územný plán teda 
ešte nemusí byť postačujúce. Zabrániť 
takýmto javom sa dá len dôsledným do-
držiavaním zákona pri povoľovaní stavby. 
Zákonnou úlohou stavebného úradu je 
posúdiť nielen súlad s územným plánom, 
ale aj určiť požiadavky na zabezpečenie 
súladu urbanistického a architektonické-
ho riešenia s okolitým prostredím. Problé-
mom je, že už dokumentácia územného 
rozhodnutia vyžaduje pomerne podrobný 
projekt riešenia stavby. Zákon sa nedo-
statočne venuje aj odstupom stavieb  
z hľadiska priestorového, redukuje ich 
len na vzájomný vzťah rodinných domov. 
takmer vôbec sa nerešpektuje ustanove-

nie normyb) (obr. 6). Odborne môže také-
to individuálne situácie posúdiť len kvali-
fikovaná osoba. tu narážame na potrebu 
inštitútu architektov miest. tento inštitút 
je v kultúrnych krajinách samozrejmosťou 
a požíva vážnosť a autoritu.

Kultúra verejného priestoru
Osobitnou a významnou, ak nie naj-
významnejšou, kapitolou kultúrnej 
úrovne sídiel sú ich verejné priestory. 
Pokúsme sa identifikovať kvalitatívne 
problémy verejného priestoru u nás. Me-
dzi základné problémy patrí legislatívna 
neukotvenosť pojmu z hľadiska vecného 
a absencia deklarácie záujmu o verejný 
priestor medzi cieľmi  územného pláno-
vania. na jednej strane je potreba vní-
mať verejný priestor ako stavbu (súbor 
stavieb), na strane druhej ako prostredie. 
Z hľadiska vecného je ulica, námestie, 
nábrežie, trať električky stavbou. Kto-
rá profesia je oprávnená ich navrho-
vať? navrhovanie zdôrazňujeme pred 
projektovaním z dôvodu, že to je fáza, 
keď sa formuje kultúrny rozmer stavby.  
V porovnaní so zahraničím, nižšia kvalita aj 
nových verejných priestorov je spôsobe-
ná jednak otázkami profesijno-kompeten-
čnými, jednak spôsobom výberu autora  
a projektanta. V zahraničí je prirodze-
né, že z pohľadu dôležitých verejných 
priestorov ich navrhujú architekti či kra-
jinní architekti. najhorší dosah má výber 
projektanta metódou najnižšej ceny pro-

Pohľad na Liptovský Mikuláš, súčasť smerného územného plánu mesta, autori J. Svetlík,  
M. Kodoň Zdroj: katalóg Stretnutie urbanistov, Slovenská komisia pre techniku, Bratislava 1967 

Strešná krajina a odstupy stavieb v rekreačnej lokalite 
v Západoslovenskom kraji nepotrebujú komentár  Foto: Bohumil Kováč

jektových prác vo verejnom obstaráva-
ní. Dôsledkom je príklad Štúrovej ulice  
v Bratislave, kde napriek enormnej snahe 
hlavnej architektky mesta pri reali zácii 
projektu absentujú elementárne po-
znatky súčasných trendov navrhovania 
verejných priestorov od celkovej filozo-
fie cez dizajn po technické riešenia. ako 
môže vyzerať verejný priestor mesta 
ako celok, keď každú ulicu projektu-
je niekto iný, „vysúťažený“? Podobne 
reali zácia prvej etapy električkovej trate  
v Petržalke zaostáva za súčasnými 
trendmi mestského verejného priestoru 
s električkou (obr. 7). Do metodiky územ-
ných plánov je preto potrebné zaradiť aj 
reguláciu verejných priestorov. 

Súťaže návrhov – nástroj kvality
Urbanista P. Gero situáciu obstaráva-
nia projektovej dokumentácie stavieb 
komentoval, že na Slovensku hľadáme 
projektanta podľa ceny, ale nehľadá-
me riešenia. nepriamo tak poukázal na 
absenciu súťaží návrhov. Otázka počtu  
a výsledkov architektonických a urba-
nistických súťaží je často porovnávacím 
znakom kultúrnej vyspelosti spoločnos-
ti. Je najdemokratickejším nástrojom 
výberu riešenia, autora a projektanta, 
umožňuje najmä vo fáze zadania aj par-
ticipáciu verejnosti. U nás spočítame 
architektonické a urbanistické súťaže 
na prstoch jednej ruky, v zahraničí ide  
o desiatky až stovky. Paradoxne po-

merne veľa urbanistických súťaží bolo 
vyhlasovaných v období pred rokom 
1989. Jedným z historických príkladov 
je medzinárodná súťaž na Ring vo Viedni  
z roku 1858.  Pozitívny výsledok môžeme 
s veľkým odstupom času posúdiť. 

Procesná kultúra
Vzhľadom na dynamiku spoločenského 
vývoja je prostredníctvom zmien a do-
plnkov nevyhnutná aktualizácia územ-
ného plánu pre mesto a obec (ÚPD). ale 
pokiaľ na spracovanie územného plánu 
sú potrebné prieskumy, rozbory, zada-
nie a koncept, zmena sa dá dosiahnuť 
bez týchto etáp. Preto mnohí investori 
vnímajú aktualizáciu ako priechodnejšiu 
cestu presadiť svoje záujmy v území. 
Zákon predpokladá, že aktualizácie budú 
nepodstatnými zásahmi. Opak sa stáva 
pravdou. Je akceptovaná výmena ce-
lej textovej časti vrátane kompletných 
zmien regulačných charakteristík, ktoré 
môžu zásadne zmeniť charakter urbanis-
tickej štruktúry. to však znamená nový 
plán. Problémom je aj výklad územného 
plánu pri povoľovaní stavieb. Preto ve-
rejnosť, aj odborná, volá po ich vyššej 
transparentnosti, jednoznačnosti a zjed-
nodušení. 

V povoľovaní stavieb vzniká mnoho 
napätí v trojuholníku investor, schvaľu-
júci orgán a verejnosť. to nie je dobrým 
signálom kultúrnej spoločnosti. Je to aj 
vďaka spomenutej nejednoznačnosti 
územných plánov a pokrivených výkla-
dov zákona na hrane mravnosti, resp. 
tvrdenie, že ide o dieru v zákone. ako-
by okrem litery nemal zákon aj ducha. 
Príkladom je zneužívanie pojmov, ktoré 
nepoužíva zákon ani norma. napr. pojem 
„apartmán“. tento pojem sa v tom istom 
meste pri posudzovaní súladu s ÚPn raz 
účelovo vysvetľuje ako bývanie a inoke-
dy ako vybavenosť- ubytovaniec). také 
rozhodovanie, žiaľ, napĺňa prokorupčné 
znaky. Základný problém nie je „diera“  
v legislatíve, ale v etike investorov, pro-
jektantov, a najviac v benevolencii úra-
dov. tým stráca celé územné plánovanie 
a povoľova nie výstavby spoločenskú au-
toritu. to podporuje povedomie zbytoč-
nosti pravidiel. taká hra nemôže priniesť 
žiaden kultúrny efekt.

Spoločenská participácia
Dôležitým indikátorom kultúrnosti pláno-
vania a výstavby je rastúci podiel verej-
nosti na spravovaní vecí verejných. Ur-
banizmus, územné plánovanie, ale treba 
dôrazne povedať, že aj zámery jednot-
livcov v území, sú vecou verejnou. Práve 
participácia vyžaduje existenciu pravidiel 

pre formovanie  iniciatívy, ale aj následnej 
zodpovednosti za rozhodnutia. Pre funk-
čnosť kultúrnej participácie je dôležitý aj 
rast odborného povedomia verejnosti, 
bez ktorého nie je možná rovnocenná 
komunikácia. to však nemôže nahradiť 
význam odborníkov. 

Stavebná kultúra  
a architektonická politika 
Prof. Š. Šlachtad) v správe o činnosti Spol-
ku architektov Slovenska za rok 2008 
uviedol: „treba začať viac hovoriť o sta-
vebnej kultúre. Stavebná kultúra – to je 
dobrá architektúra, kvalitná stavba, eko-
logické riešenie, energetická úspornosť... 
až po poriadok na stavbe. Stavebná kul-
túra nie je len problém architektov, ale 
aj legislatívcov, developerov, zástupcov 
verejnej správy, pamiatkarov a podobne. 
Stavebná kultúra sa musí stať súčasťou 
kultúrnej politiky štátu...“.  

Z týchto slov je zrejmý význam potre-
by kodifikovanej architektonickej politiky  
a stavebnej kultúry, ako je to vo vyspelých 
kultúrnych krajinách. V Českej republike 
ju prijali v roku 2015 a jej súčasťou sú 
aj urbanistické tézy o usporiadaní sídiel  
a krajiny, verejných priestorov a začlene-
nia stavieb do prostredia. Od tejto politiky 
v ČR očakávajú, že prispeje k zlepšeniu 
prostredia a posilní záujem o tvorbu prí-
jemných miest a obcí. l

Poznámky:
a) Citeľne sa prejavuje absencia metodiky spraco-
vania územnoplánovacej dokumentácie s člene-
ním na obligatórnu reguláciu (zákonné minimum) 
a fakultatívnu ?
b) Stn 73 4301 čl.5.2.1.: odstup bytových domov 
nesmie byť menší ako výška vyššej steny  nápro-
tivnej zástavby, podobne sa určujú odstupy bu-
dov na bývanie aj od iných budov. Odporúča sa 
neprekračovať odstup priečelí s obytnými miest-
nosťami 1:2
c) Slovník slovenského jazyka ako kodifikátor 
spisovného jazyka (Kačala 1987) vysvetľuje 
apartmán ako hotelovú bytovú jednotku s prí-
slušenstvom.
d) Prof. ing.arch. Štefan Šlachta, PhD., (nar. 
6.12.1939 v Ružomberku, zomrel 26.5.2016  
v Bratislave), vysokoškolský pedagóg, rektor 
VŠVU, hlavný architekt Bratislavy, historik mo-
dernej architektúry na Slovensku, dlhoročný 
predseda Spolku architektov Slovenska, autor 
mnohých významných stavieb (most Lafranconi), 
člen redakčnej rady časopisu Urbanita.

Resume:
Urban planning as a deliberate and prospec-
tive activity is essential for the shaping of the 
building culture. in this respect, the issues of 
culture are perceived not only from the point of 
view of the physical manifestation of planning 
activities, but also from the point of view of 
the questions about how land planning instru-
ments are created and applied. these issues are 
important both at the regional and local levels 
of planning. Design contests also represent  
a quality tool in the building culture. 

Petržalka – električková trať v centrálnej 
osi sídliska je realizovaná v železničiarskom 
telese, bez koordinácie s cestnou 
komunikáciou (stratové plochy), 
umiestnenie a architektonická kvalita 
technickej stavby sú nedôstojné významu 
priestoru  Foto: Bohumil Kováč
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K ultúrnosť národa však reprezen-
tuje i prístup k svojmu kultúrne-
mu dedičstvu, stavebný pamiat-
kový fond nevynímajúc, k jeho 

ochrane, využívaniu a prezentácii. táto 
úloha, týkajúca sa takmer 10 000 ne-
hnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré 
získali v roku 2002 prívlastok národné, 
pripadá predovšetkým ich vlastníkom, 
ale aj štátu, ktorý prostredníctvom mi-
nisterstva kultúry a Pamiatkového úra-

du Slovenskej republiky vedie ústredný 
zoznam pamiatkového fondu a usmerňu-
je jeho ochranu. K jednotlivým pamiat-
kovým objektom je potrebné pripočítať 
i historické urbanistické celky, chránené 
ako pamiatkové rezervácie a zóny.

Nie je ľahké pamiatky chrániť
Mimoriadne bohatá história pamiatkovej 
ochrany sa ako samostatný vedný od-
bor presadila v rámci Uhorska aj na Slo-

vensku už od polovice 19. storočia. ne-
skôr nadviazala na tzv. Viedenskú školu  
a čoskoro sa stala i medzinárodne uzná-
vanou a legislatívne zakotvenou. avšak 
aj dnešná pamiatková legislatíva a od nej 
a metodických prístupov sa odvíjajúce 
výsledky obnovy a ochrany majú svoje 
rezervy. Veď napríklad na práva vlastní-
ka pamiatky, uvedené v troch odsekoch 
paragrafu zákona o ochrane pamiatok, 
pripadá jedenásť zadefinovaných povin-

nič jednoznačnejšie nereprezentuje stavebnú kultúru národa tak ako jeho historický 
architektonický fond. napriek neveľkej územnej rozlohe Slovenska je jeho početnosť, 
skladba a kvalita rovnocenná s pamiatkami oveľa slávnejších európskych kultúr. 
Doposiaľ bolo naše hmotné kultúrne dedičstvo zahraničnými návštevníkmi málo 
poznané. O to väčšie býva ich prekvapenie a nadšenie po jeho bližšom spoznaní 
rovnako, ako to býva i so slovenskou  prírodou a krajinou, ktorej sú obdivované sídla 
či solitéry neoddeliteľnou súčasťou.

Ing. arch. Ivan Gojdič, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 

Stavebná kultúra 
a jej pamiatková ochrana
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Košice, obnovená fasáda predajne Baťa  
z medzivojnového obdobia  Foto: Ivan Gojdič

Prešov, autobusová stanica, jedna z prvých na Slovensku z obdobia socializmu,  
ktorá si ešte zachovala pôvodnú podobu  Foto: Ivan Gojdič

ností. Finančné dotácie štátu poskytova-
né na obnovu sú zlomkom objektívnych 
potrieb a môžeme hovoriť o šťastí, že sú 
k dispozícii aj európske a nórske fondy, 
ktoré jediné, až na pár výnimiek, dokážu 
„hýbať“ obnovami väčšieho rozsahu. Ba 
ani v základnej definícii, čo je pamiat-
ková hodnota zaraďujúca objekt medzi 
chránené pamiatky, sa neobjavuje pojem 
autenticita. tento pôvodne priam posvät-
ný pojem, spojený predovšetkým s origi-
nálnym materiálom, z ktorého je objekt či 
predmet vytvorený, sa postupne vytratil. 
a tak, predovšetkým v posledných rokoch 
sa čoraz častejšie pristupuje k náhrade 
originálu za jeho ponášku. Posilnenie 
právomoci pracovníkov pamiatkovej in-
štitúcie prisúdením jej pečiatky úradu  
v roku 2002 je posun k väčšej vymožiteľ-
nosti ochrany. Rovnako k tomu prispelo 
výrazné zvýšenie pokút. Dosah to však 
spravidla má predovšetkým na bežných 
vlastníkov pamiatky, bez silnejšieho mo-
cenského či ekonomického zázemia. tí, 
ktorí takýmto zázemím disponujú, sa aj 
dnes cez pamiatkarské požiadavky bez 
ich rešpektovania prenášajú bez väčších 
problémov.

Je výskum potrebný?
Za posledné dve desaťročia sa pozoru-
hodne rozmnožili pamiatkové výskumy 
všetkého druhu, bez ktorých sa dnes  
k obnove historického fondu takmer 

nepristupuje. Získavajú sa nimi nové 
poznatky o jednotlivých pamiatkach 
predovšetkým z hľadiska ich slohového 
vývoja a architektonických a umelecko-
historických hodnôt. Pamiatkové výsku-
my vrátane výskumov archeologických  
a reštaurátorských posunuli dobu výstav-
by našich najstarších stojacich pamiatok 
až k obdobiu Veľkej Moravy. Zároveň 
odkryli množstvo architektonických a vý-
tvarných konštrukcií a prvkov vysokej 
hodnoty, čo sa dá tvrdiť predovšetkým 
o nástenných maľbách, rovnocenných 
s kvalitami malieb klasických stredo-
morských oblastí. Sú to však poznatky 
parciálne, ktoré až na pár pracovníkov 
Slovenskej akadémie vied nemá kto su-
marizovať do monografických materiálov. 
tieto materiály nemôžu nahradiť ani po-
zoruhodné publikácie Slovenskej národnej 
galérie z posledných rokov. Kultové diela 
Václava Mencla o stredovekej sakrálnej 
architektúre a urbanizme dávno zastarali, 
ale stále nemajú rovnocennú náhradu.

metodika a obnova v súčasnosti
Reštrukturalizáciou pamiatkovej inštitúcie 
na úrad sa zúžil priestor jeho pracovní-
kov na vedeckú činnosť. a to pri hlbšom 
hodnotení už evidovaného pamiatkového 
fondu, ale predovšetkým v oblasti nezare-
gistrovaného, no početného stavebného 
fondu s evidentnými pamiatkovými hod-
notami. netýka sa to iba stavieb skorších 

slohových období, skôr naopak. Veľmi na-
liehavo sa pred pár rokmi vynoril problém 
takzvaného industriálu, priemyselných 
objektov budovaných približne od polo-
vice 19. storočia a miznúcich doslova zo 
dňa na deň. napriek ich nesporným doku-
mentačným a architektonickým hodnotám 
nie je snaha o rešpektovanie a začlenenie 
do novostavieb aspoň ich jedinečných 
fragmentov. naopak, sú nahrádzané  ob-
chodnými a administratívnymi centrami 
spravidla priemerných kvalít a vzájomne 
ťažko odlíšiteľnej atmosféry. Do podobnej 
situácie sa dostávajú i niektoré dopravné 
stavby, predovšetkým železničné stani-
ce, ale i ďalšie menšie dopravné objekty, 
ktoré sa v chránenom pamiatkovom fon-
de takmer nenachádzajú. Modernizácia 
dopravnej infraštruktúry nezvykne brať 
ohľad na staršie objekty a i tu bude ťaž-
ko nariekať nad rozliatym mliekom. to 
isté je možné konštatovať o vojenských 
objektoch a areáloch z čias Rakúsko- 
Uhorska i prvej ČSR vrátane bunkrov 
a batérií obrannej línie z 30. rokov 20. 
storočia. naproti tomu sú nefortifikačná 
architektúra a do istej miery i urbaniz-
mus medzivojnového Československa, 
ktoré sa svojou kvalitou blížili k svetovej 
špičke, pomerne dôsledne zhodnotené  
a je predpoklad, že budú i rovnako dôsled-
ne chránené. Úplne iný prístup je badať  
k stavbám druhej polovice minulého sto-
ročia. akoby boli stigmatizované dobou,  

Nižná Slaná, vysoká pec Etelka, ktorá ako významný doklad železiarskej činnosti na Gemeri čaká na záchranu
Foto: Ivan Gojdič
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Resume:
nothing represents the building culture of  
a nation better than historic architecture. His-
toric architecture forms the key part of tangible 
cultural heritage legally protected by the state 
and consists of almost 10,000 national cultural 
monuments. in spite of this large number of pro-
tected sites, many potential monuments are still 
waiting for being assessed and included in the 
list of state-protected monuments. this concerns 
mainly industrial sites, traffic infrastructures and 
military facilities of the 19th and the 20th centu-
ry. the current large development activities focus 
on a number of still unappreciated pieces of ar-
chitecture of the 2nd half of the 20th century and 
seek to replace them with new construction. in 
the absence of legislative protection by the state, 
high-value works of architecture by important 
contemporary authors can cease to exist – the 
works designed by architects who represent the 
ambition to ensure quality architecture and en-
vironment in the period characterised as totali-
tarianism. the period following the political and 
social transformations in the 1990s was marked 
by intense improvement of architectonic monu-
ments, which was mainly due to changed ow-
nership rights in spite of minimum state subsidies 
for renovation, which formed just a small frac-
tion of objectively needed funds. in this respect,  
a more important role is played by EU and norwe-
gian funds supporting selected projects of mainly 
major extent. the protection of movable assets 
was also helped by legislative and organisational 
measures. However, some more steps need to 
be made to preserve to the exceptional values of 
Slovakia´s cultural heritage, from Romans throu-
gh Great Moravia and the Middle ages up to 20th 
century functionalism: heritage that is still little 
known abroad, but is more admired once people 
get familiar with it. 

v ktorej vznikali, a napriek svojej, vo via-
cerých prípadoch, vysokej kvalite a funk-
čnému potenciálu, ostávajú takmer celoploš-
ne mimo pozornosti. ale o to väčší záujem 
o ne je badať u developerov, smerujúci  
k ich likvidácii či prestavbám. a tak by v sú-
časnosti pre Pamiatkový úrad SR malo byť 
jednou z ťažiskových úloh pristúpiť, po ich 
objektívnom zhodnotení, aj k ich ochrane. 
i ochrane urbanistických celkov, ktorých 
kvalitu si až v dnešnom období zahusťo-
vania sídlisk začíname uvedomovať. a nie 
je možné zabúdať aj na dobový mobiliár. 
Veď koľko sa nám zachovalo z Bellušových 
či Vilhanových interiérov?

Po vlastníckych zmenách nehnuteľnos-
tí, súvisiacich s tzv. nežnou revolúciou, 
došlo k mimoriadnemu boomu obnovy 
reštituovaných pamiatkových objektov 
a sakrálnych stavieb. Súčasne sa zača-
la otvorená diskusia o vstupe modernej 
architektúry do historického prostre-
dia i o nadstavbách pamiatkových bu-
dov. ani tá však nedokázala odstrániť 
– česť výnimkám – pretrvávajúci strach 
pamiatkarov z modernej architektúry  
v historickom prostredí. V „pamiatkarskom 
svete“ sa však diskutuje i o metodických 
prístupoch k obnove. tu sa ukázala slabina 
transformácie pamiatkového ústavu na 
úrad, kde bola odborná zložka skúsených 
pamiatkarov postupne takmer úplne na-
hradená mladými, administratívou zaťa-
ženými pracovníkmi, málo motivovanými 
neatraktívnymi mzdovými pomermi. táto 
situácia spôsobuje nevyváženosť metodic-
kých prístupov k obnove, od ortodoxných, 
neuvedomujúcich si, že pamiatka je tu pre 

človeka a nie človek pre pamiatku, až po 
úplne liberálne, ktoré odporúčania me-
dzinárodných dohovorov berú už ako ro-
mantický prežitok. táto tendencia, zásad-
ne zasahujúca do doterajšieho chápania 
ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 
je však celoeurópskym trendom.

napriek všetkým odborným, ekono-
mickým či mocenským peripetiám sa za 
posledné roky stav pamiatkového fondu 
jednoznačne zlepšil, i keď stále je a bude 
čo chrániť a obnovovať. Veď štvrtina pa-
miatok je stále v narušenom a havarijnom 
stave a veľké množstvo historického sta-
vebného fondu stále ani nie je legislatívne 
evidované ako národné kultúrne pamiatky. 
Stačí si pozrieť pešie zóny viacerých histo-
rických centier so „žijúcimi“ meštianskymi 
domami po obvode, aby boli pozitívne 
zmeny zrejmé na prvý pohľad. atmosféra 
a kultúrno-spoločenská atraktivita košic-
kej či prešovskej šošovky hlavnej ulice  sú 
celoeurópsky jedinečné. napriek malým 
národným hanbám, akou je neschopnosť 
ukončiť obnovu jedného z najvýznamnej-
ších kostolíkov – kopčianskej sv. Margity 
antiochijskej či rotundy v Šiveticiach, je 
množstvo pamiatok obnovených, unikát-
nych stredovekých či barokových malieb 
zreštaurovaných. Popri najnákladnejšej  
a najdiskutovanejšej obnove Bratislav-
ského hradu, ktorá nám do čiastočnej 
novostavby navrátila Habsburgovcov na 
úkor prezentácie súčasného slovenského 
umenia, sa začala, spravidla dobrovoľ-
nícky, obnova mnohých hradných ruín.  
a návštevníci i domáci s obdivom hľadia 
napríklad na obnovený Dóm sv. alžbety  

a Kaplnku sv. Michala v Košiciach ako sym-
boly historickej stavebnej kultúry Sloven-
ska, v hlbokej úcte zhodnotenej súčasnými 
generáciami. Bez historického stavebného 
fondu sa dá žiť, ale ten robí život bohat-
ším, krajším a ľudskejším. l

téma

Turňa nad Bodvou, nálezy fragmentov hodnotných stredovekých nástenných 
malieb vo svätyni farského kostola  Foto: Ivan Gojdič

Sazdice, zreštaurované jedinečné neskorogotické nástenné 
maľby v Kostole sv.  Mikuláša,  kvalitatívne na úrovni 
pôvodnej ostrihomskej katedrály  Foto: Ivan Gojdič

P ojem kultúra je vysvetľovaný znač-
ne široko. V našom kontexte platí 
základné slovníkové vysvetlenie, je 
to súhrn duchovných a materiál-

nych hodnôt vytvorených a vytváraných 
ľudstvom v celej jeho histórii1. Materiálna  
a duchovná kultúra bývajú definované osve, 
pokiaľ nám ide o stavebnú kultúru, nemož-
no ju obmedziť len na materiálnu zložku, 
je nepochybne ukotvená v duchovnom 
základe. Podľa Cambridgeského medziná-
rodného slovníka2 je kultúra vysvetľovaná 
ako spôsob života a v inom zmysle ako 
pokračujúce tradície v umení. 

ako synonymum kultúry býva uvádza-
ný pojem civilizácia. Pokiaľ nejde explicit-
ne o synonymá, tak sú tieto pojmy vždy 
vzájomne previazané.

Z autorov, ktorí nastolili vzťah kultúry  
a civilizácie3, spomeňme Samuela P. Hun-
tin gtona a nialla Fergussona. Obaja sú za-
ujímaví tým, že nastoľujú naliehavú otázku 
udržateľnosti kultúry. Huntington uvádza, 
že... kultúra a kultúrna identita má pre 
väčšinu ľudí najvyššiu hodnotu4. Druhý  
z nich analyzuje, prečo naša európska civi-
lizácia – kultúra bola 5 storočí celosvetovo 
najúspešnejšia. na objasnenie vzťahu civili-
zácie a kultúry cituje F. Braudela, ktorý defi-
noval civilizáciu ako predovšetkým priestor, 
´kultúrnu oblasť´(...) miesto. V takomto 
mieste si musíme predstaviť širokú škálu 
´tovaru´ kultúrnej povahy od podoby do-
mov, materiálu, z ktorého sú postavené5... 
Okrem iných argumentov uvádza, i keď 
kriticky, názory a teórie Maxa Webera, otca 
pojmu protestantská etika v podnikaní. Pro-
testantský étos sa vcelku samozrejme pre-

mietol aj do kultúry, špeciálne stavebnej6. 
S istou mierou akademickej licencie je mož-
né tvrdiť, že všeobecný zmysel pre krásu 
a dobro vedie k pravdivosti aj v (staveb-
nej) kultúre a že protestantský asketizmus  
a etika vdýchli charakter mestám v oblas-
tiach, kde sa dlhodobo stabilizovali. Model 
pretrval stáročia, ukázal sa byť udržateľný. 
Etablovaný étos predstavuje podmienku 
dlhodobej stability a naopak, rozkolísané 
etické a estetické paradigmy destabilizujú 
aj fenomén, ktorý sa snažíme popísať ako 
stavebnú kultúru.

Pre úplnosť spektra názorov možno 
uviesť kontroverzného thila Sarrazina7, 
ktorý upozornil na súčasné riziká stability 
– aj stavebnej – kultúry.

Pre náš kontext nezaškodí zopakovať 
tézu Daniela Patricka Moynihana. 

Hlavnou konzervatívnou  pravdou je, 
že je to kultúra, nie politika, ktorá určuje 
úspešnosť spoločnosti. Hlavnou liberálnou 
pravdou je, že politika môže zmeniť kul-
túru a zachrániť ju pred sebou samou8. 

V podstate tu ide o principiálne pozície 
udržateľnosti kultúry.

Udržateľnosť 
Ďalej si musíme ujasniť, čo je obsahom  
a zmyslom pojmu udržateľnosť. ide o glo-
bálnu výzvu, spočívajúcu na troch štan-
dardných pilieroch, environmentálnom, 
sociálnom a ekologickom. ak abstrahu-
jeme od niekedy mätúcich podrobných  

Globálnosť v tomto príspevku vymedzíme priestorom našej civilizácie. aj keď výzvy 
ponúka celý svet, reakcie na ne v tomto príspevku sú limitované našou civilizačnou 
výbavou. Globálna ekologická stopa, premietnutá do bohatých a chudobných 
kontinentov, hovorí v podstate o ekonomickej a kultúrnej (ne)stabilite a môže viesť  
v konečnom dôsledku ku globálnej nestabilite života na Zemi. Kľúčovou otázkou je,  
či architekti dokážu prispieť k riešeniu tohto komplexného problému. Cieľom je zbaviť 
Zem ekologického dlhu a priviesť globálny ekosystém do rovnováhy (obr. 1). 

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., Fakulta architektúry STU

stavebná kultúra
a globálne výzvy

Globálna ekologická stopa, spracované podľa www.worldmapper.org/news_archive
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analýz a vysvetlení, ostane nám schopnosť 
pretrvať, zachovať pre budúcnosť spôsob  
a kvalitu života. to je v podstate aj zmys-
lom kultúry. Odkázať tu možno na už 
zmienené slovníkové zdroje.  ak zobe-
rieme pôvodný význam pojmu, tak pre 
stavby ostanú dve možnosti – podmien-
ky dlhodobej udržateľnosti – kultúrna 
hodnota, alebo fyzická nezničiteľnosť. 
toto tvrdenie dokazuje história. Príkla-
dom druhej možnosti sú viedenské Flak 
türme9. najprv spomienky na vojnu, dnes 
súčasť kultúry. Udržateľnosť architektú-
ry teda garantuje spoľahlivá príslušnosť 
ku kultúrnemu dedičstvu, alebo, možno 
paradoxne, fyzická nezničiteľnosť. 

Brundtlandský rozmer udržateľnostia) 

nás dostáva k jej súčasnému, žiaľ, zjed-
nodušenému chápaniu. Samozrejme, že 
maximu neohrozenia života v budúcnosti 
môžeme tiež obohatiť o kultúrny rozmer, 
argumentačný kruh sa uzavrie. nekultúr-
nosť ohrozí budúce generácie. Udržateľ-
nosť je kontinuálny proces, ktorý si vyža-
duje rešpekt, úctu a starostlivosť.

Príliš veľa iniciatív nás ženie do tunela 
energetickej efektívnosti, bez ohľadu prá-
ve na kultúrny kontext. Znižovanie spot-
reby energie musíme vnímať ako jednu  
z hodnôt kvality života, nielen cez primárnu 
ekonomickú prizmu. Veľký rozmach zatep-
ľovania priniesol aj pauperizáciu remesla, 
pretože polystyrén je opracovateľný ako 
materiál na hranie, slogan „kleber a sieťka“, 
nahradil tlak na presnosť. V mene zatepľo-
vania ako garancie udržateľnosti prišlo aj  
k tragikomickým kamuflážam pôvodné-
ho historického tvaroslovia polystyrénom  
a k lacnému predstieraniu pôvodnosti. 
trocha ušetrenej energie je zlá cena za 
stratu identity. Rozporuplné by to bolo 
aj v prípade, keby nešlo o jednu z naj-
oceňovanejších realizácií. architekt je tu 
nielen medzi dvomi mlynskými kameňmi. 
Skutočnosť, že energetická efektívnosť sa 
dnes stáva veličinou strategickej bezpeč-
nosti a stability Európy, by nemala viesť 
ku kultúrnym deficitom. 

V konkrétnom priemete environmen-
tálneho piliera udržateľnosti do každoden-
ného života existuje rad optimistických in-
dícií. Klienti, stavebníci rodinných domov 
začali izolovať aj podzemné časti stavieb 
ešte skôr, ako im to predpísala norma. 
Developeri a investori niekedy možno aj 
úprimne smerujú k zelenej certifikácii svo-
jich stavieb, nezriedka ide aj o špičkovú 
architektúru. Energetickú efektívnosť nám 
diktujú normy a iné predpisy, na druhej 
strane registrujeme znižovanie ceny pri-
márnych energetických zdrojov. 

Všeobecný spoločenský étos vytvára 
nevyhnutnú základňu fungovania kultú-

ry vôbec a stavebnej kultúry konkrétne.  
V krajinách s rozvinutým princípom Green 
Public Procurement (GPP) ide o súlad medzi 
politickou, podnikateľskou, environmentál-
nou etikou a kultúrou par excellence. aj 
keď je GPP dobrovoľný nástroj, má zohrá-
vať kľúčovú úlohu pri snahách EÚ stať sa 
ekonomikou s efektívnejším využívaním 
zdrojov10. tak, ako sa verejné obstaráva-
nie stalo súčasťou našej podnikateľskej –  
a stavebnej – kultúry, GPP má potenciál vý-
razne prispieť k udržateľnému životnému 
štýlu a udržateľnej stavebnej kultúre.

Stavebná kultúra, odkiaľ pokiaľ?
téma stavebná kultúra je svojím dosahom 
oveľa verejnejšia téma ako architektúra.  
Z celkového objemu výstavby je rozsah 
realizácií, ktoré bez pochybností zaraďu-

jeme do architektúry, menšinový žáner. 
Stavebná kultúra potrebuje základňu v du-
chovnej oblasti, ale premieta sa do žitej, 
každodennej materiálnej kultúry. Veľké, 
základné filozofické kategórie: pravda, 
krása, dobro, sa tu demonštrujú v jedno-
duchej, nahej každodennosti. Vzdialenosť 
medzi veľkými témami a každodennosťou 
sa môže javiť ako príliš veľká, len pokiaľ 
absentuje vedomie ukotvenosti žitej kultú-
ry vo veľkých témach. Vedomie kultúrnosti 
vedie k všeobecne etablovanému vkusu, 
ako súhrnu súčasných estetických hľa-
dísk v našom kultúrnom kontexte. Pokiaľ 
je funkčná triáda veľkých pojmov11, tak 
nepríde k zásadným lapsusom v decíznej 
sfére, vo sfére obehu peňazí a v konečnom 
dôsledku pri kvalite remeselnej práce pri 
oprave dlažby. Spoločenské mechanizmy, 

Apple Cube, New York, arch.: Bohlin Cywinski Jackson, 
Foto: Robert Špaček

Komplex Paríž, Las Vegas, arch.: Leidenfrost/
Horowitz & Assoc., Bergman, Walls & Assoc. 
and MBH Architects Foto: Robert Špaček

V areáli NBS  Foto: Robert Špaček

ktoré sa dokážu približovať optimálnemu 
stavu, sú zrejme založené na fungujúcom 
občianskom vedomí. (obr. 2)

Stavebná kultúra je širší pojem ako ar-
chitektúra. technicky dokonalé diela bez 
explicitných architektonických ambícií sa 
stali estetickými etalónmi a sú synonymom 
udržateľnosti, lebo si plnia svoju funkciu  
a sú krásne. Spomeňme Golden Gate  
Bridge, Harbor Bridge (obr. 3), keď kultúrna 
situácia zrejme nedovolila inžinierom opus-
tiť všeobecné estetické vedomie (prečo je 
náš nový starý most taký nepekný?, možno 
aj preto, že sme participáciu verejnosti 
zamenili za hitparádu.)

Kultúra, umenie, architektúra si formo-
vali vzťah s technikou v rôznych historic-
kých vlnách. Vyčerpané umenie hľadalo 
inšpiráciu v inžinierstve, nové materiály 

a technológie prinášali nové impulzy pre 
staviteľstvo, ovplyvňovali jeho kultúru. Pre 
stavebnú kultúru je, samozrejme, dôležitá 
kultúra techniky a inžinierstva. technic-
ká ponuka pre energetickú súčasť pojmu 
udržateľnosť je nová výzva porovnateľná 
možno s nástupom liatiny a železobetó-
nu. Staviteľstvo, architektúra sa s novými 
materiálmi vyrovnávali kopírujúc pred-
chádzajúce tvaroslovie, prípadne masku-
júc nie dosť estetický statický potenciál 
železobetónu. V stave funkčnej stavebnej 
kultúry sú aj technické – inžinierske die-
la začleňované do estetického kontextu, 
alebo sa mu aspoň neutrálne nepriečia. 
V elementárnej polohe sa takisto správajú 
drobné remeselné výkony. Zabúdať na krásu 
v mene rýchlosti výstavby a ekonomickej 
náročnosti technických diel, je cesta do 

pekla. na tomto mieste je dôležitá deľba 
práce. Vieme si predstaviť dva modely. 
Členovia návrhového inžinierskeho tímu 
sú prirodzene kultivovaní a neurobia 
nepekné dielo, alebo členom tímu bude 
„arbiter elegancie“, ktorý škaredosti za-
bráni. Cesta vedúca vidieckymi obcami  
a iste aj medzi nimi, je z hľadiska estetiky 
nie menej náročný problém ako obvyklá 
architektonická zákazka. Diskusia o úlohe 
architekta pri tvorbe mestského verejného 
priestoru mala už viacero pokračovaní a asi 
je dobre, že tak skoro neskončí.

Vieme, žiaľ, identifikovať stavby, ktoré 
sú len kubatúrou kapitálu s formálnymi 
znakmi architektúry. Je otázka, či budú 
dlhodobo udržateľné len preto, že sú 
energeticky efektívne a úspešne prežijú 
obdobie svojej ekonomickej životnosti. 
na druhej strane je možné, že posunú do 
negatívu naše kultúrne vedomie a prežijú 
aj preto, že ich bude ťažké zlikvidovať.  
V tomto prípade je nebezpečné analyzo-
vať kritérium pravdivosti. Pokiaľ „kubatúra 
kapitálu“ pravdivo odráža charakter našej 
doby, tak smerujeme ku kultúrne neudr-
žateľnému stavu.

Prvotné očarenie mocou techniky a tech-
nológií z obdobia zrodu pojmu udržateľná 
architektúra sa medzičasom podarilo po-
tlačiť. Český architekt a bývalý prezident 
České komory architektů Dalibor Borák tiež 
presadzuje názor, že architektúra si musí 
udržateľnosť zaslúžiť krásou, zaradením 
sa do kultúrneho kontextu. Dostávame sa 
tu ku konceptu krásy ako partnerky dobra. 
V takom chápaní je veľmi úzko spätá  
s morálne pozitívnymi hodnotami12. 

K stavebnej kultúre patrí aj kultúra deľby 
práce a kultúra komunikácie. Jednotliví ak-
téri procesov vedúcich k stavebnému dielu 
sú na komunikáciu odkázaní. V pozitívnom 
prípade sa na záver stretávame so spojenia-
mi osvietený investor, osvietený dodávateľ. 
Prívlastok zrejme ostal ako spomienka na 
osvietenstvo, ktoré rozhodujúcim spôso-
bom zachránilo európsku civilizáciu. Škoda, 
že osvietenosť nie je všeobecným pravid-
lom. Deľba práce je v rámci Európy rôzne 
rozvrstvená, aCE má napríklad predstavu, 
že komory architektov majú spravovať 
EPBD a súvisiace predpisy. V našich pod-
mienkach je to kompetencia Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR. Pri fungujúcej komunikácii je z hľadiska 
udržateľnosti budovy jedno, kto je nosite-
ľom tejto kompetencie. architekt, samo-
zrejme, musí dodržať normatívne limity. 

Súvislosti 
Môžeme postaviť tézu, že budova, stavba, 
architektonické dielo plytvajúce energiou 
sú nekultúrne. na druhej strane technolo-

 Harbor Bridge, Sydney Foto: Robert Špaček

Golden Gate Bridge, San Francisco  Foto: Robert Špaček
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téma

gicky podmienená, technokratická udrža-
teľnosť môže viesť k nechceným, pokiaľ 
budú ošklivé – výsledkom.

Jednou z odpovedí na globálnu výzvu 
zmienenú na začiatku je striedmosť. Filo-
zofia minimaxu aplikovaná na architektúru 
a staviteľstvo. architektúra malého domu 
bola témou pre Le Corbusiera, keď navrhol 
dom pre svoju mamu na brehu Ženevského 
jazera, a je dnes témou aj pre Renza Pia-
na13. Striedmosť a obžerstvo by sa mohli  
v architektúre uplatniť ako typologické dru-
hy (obr. 4., 5).

architekti a architektúra zmôžu veľa, ale 
nie všetko. Zmysel pre krásu má byť súčas-
ťou vedomia ľudí, ktorí nevedia robiť krásne 
veci, ale majú moc rozhodovať. Stavebná 

kultúra má byť súčasťou spoločenského ve-
domia, chcieť krásne veci od ľudí, ktorí ich 
vedia tvoriť. na druhej strane nepripustiť 
ošklivosť, neefektívnosť a iné negatívne 
faktory. isteže, máme poruke aj inštitucio-
nalizované nástroje, ktoré smerujú k týmto, 
akoby iluzórnym métam. Certifikačné sys-
témy pre zelené či modré budovy obsahujú 
rad parametrov, ktoré sú do istej miery me-
rateľné. Kultúra sa nad tým všetkým vznáša 
ako nemerateľná hodnota. 

Stavebná kultúra sa začína, alebo sa 
končí stavebným robotníkom, ktorý má 
poctivo vykonávať svoje povolanie. Staveb-
ná kultúra sa začína, alebo sa končí investo-
rom, ktorý nechce len kubatúru kapitálu. 
Stavebná kultúra sa začína, alebo sa končí 
architektom, ktorý sa nedá kúpiť. Rovnako 
to platí aj pre stavebný zákon, stavebné  
a iné úrady. toto všetko sa vzťahuje aj na 
pojem udržateľnosti.

Z definície takmer nulového štandardu 
nám vyplynie použitie prvkov a povrchov 
pre fototermickú alebo fotoelektrickú kon-
verziu slnečnej energie. Zatiaľ väčšinou pra-
cujeme aditívne, starým architektonickým 
a stavebným konceptom pridávame nové 

prvky. Začínajú sa výskumy o integrácii PV 
panelov do povrchov budovy, možno tiež 
smerovanie k stavebnej kultúre udržateľ-
nosti (obr. 6). Venujeme pozornosť skú-
maniu vplyvu inovatívnych technológií na 
charakter architektúry. takmer nulový štan-
dard je zatiaľ podľa normy dosť vzdialený 
od nuly, rozmer slova takmer je veľkorysý. 
Vzniká rad podnetov, niektoré ostanú skryté  
v útrobách budovy, iné budú signifikantné 
pre architektúru per se. aktuálne by sme 
mali začať s diskusiou, pokiaľ má význam 
a zmysel pokračovať vo zvyšovaní pasívnej 
energetickej ochrany budov a kedy má na 
krytie potreby energie nastúpiť alternatívny 
zdroj. Extrémne príklady sú apple Campus 
Cupertino14, prípadne tesla Giga Facto-

ry15. PV technológia z hľadiska parametra 
„energy pay back“, vychádza pomerne 
priaznivo. Pridávanie tepelnej izolácie sa 
stáva prekážkou pre eleganciu konceptu  
i detailov, pritom znižuje len potrebu ener-
gie na kúrenie a chladenie, čo často nie 
je rozhodujúci podiel na celkovej spotrebe 
budovy. Mimo zreteľa tu môžeme pone-
chať architektonicky diskrétne technológie, 
aj keď zohrávajú kľúčovú úlohu. tepelné 
čerpadlá, nútené vetranie s rekuperáciou, 
rekuperačné výťahy, aktivované jadrá 
a stropy zohrávajú úlohu inovatívnej in-
fraštruktúry bez toho, aby zásadne ovplyv-
nili architektonický koncept a výraz. 

na iný problém, ktorý aj u nás vyvolal ak-
tuálnu diskusiu, upozornil už M. Marcelli:

Ustavičné historizovanie, na ktoré sme, 
ako sa zdá, v našich reflexiách individu-
álnej a spoločenskej identity odsúdení, je 
možno len nekonečným radom pokusov, 
akými na zdvojovanie prítomného minulým 
a vznik dualizmov odpovedáme odvíjaním 
sprostredkujúcej línie medzi týmito zjav-
nými protikladmi. Pripomínanie minulosti 
nám takto umožňuje kontakt s tým, čo 
by sme radi pokladali za svoje pôvodné  

a bytostné určenie, dočasne zasunuté pod 
nánosmi dejinného prachu16. 

V čase písania svojej knižky nemo-
hol autor tušiť, ako bratislavská hradná 
záhrada naplní túto formuláciu. Prečo 
tu nemohol ako pokračovanie historickej 
kontinuity priestoru vzniknúť občiansky 
priateľský park? V tomto smere je jed-
ným z najlepších príkladov Four Free-
doms Park na Rooseveltovom ostrove  
v new Yorku. Louis Kahn ho naprojektoval 
pred štyridsiatimi rokmi, zrealizovaný bol  
v roku 2012.

Zisťujeme, že hlavnú úlohu hrá kolektív-
na, spoločenská vôľa zachovať a pestovať 
status identity. architektúra v rozmere objek-
tu či mesta musí byť chcená, aby pretrvala. 
Prvoplánová udržateľnosť v zmysle ekologic-
kej stopy, uhlíkového ekvivalentu, energetic-
kej efektívnosti tu hrá pomocnú – podpornú 
úlohu. Vstup do sveta kultúrnych hodnôt od 
lokálnej až po Listinu svetového prírodného 
a kultúrneho dedičstva, vytvára objektivizo-
vaný rámec pre nádej pretrvania, pokiaľ sa 
architektúra pre politicky definovanú moc 
nestane negatívnym symbolom. 

Rozhodujúcou odpoveďou na celý rad 
otázok bude, či environmentálny étos na-
dobudne status kultúrnej hodnoty.  l

Pozn.: a) pojem udržateľnosti bol v tejto podobe 
uvedený v správe Our Common Future Gro Harlem 
Brundtlandovej z roku 1987
V texte je použitá argumentácia z článku auto-
ra Iná udržateľnosť, ARCH 06/13, s. 52 - 55

Resume:
Globality is defined in this paper as the space of 
our civilisation. Even though the whole world of-
fers challenges, reactions to these challenges are 
limited by our civilisational features. the global 
ecological footprint implies economic and cultu-
ral (in)stability and can eventually lead to global 
instability of life on the Earth. the key question is 
whether and how we as architects can contribute 
to solving this comprehensive problem. the aim 
is to relieve the Earth of the ecological debt and 
bring the global eco-system into balance. 
the term culture is explained quite broadly. in our 
context, we stick to the basic vocabulary defini-
tion according to which it is a set of spiritual and 
material values created by humanity throughout 
its history. the synonym for culture is civilisation. 
Where these two terms are not synonyms, they 
are closely interlinked. Stable social ethos repre-
sents a condition for long-term stability, and vice 
versa: incoherent ethical and aesthetical para-
digms destabilise the phenomenon that we seek 
to describe as building culture. 
thanks to its impacts, the topic of building cul-
ture is more open than the topic of architecture. 
From the overall scope of construction, the buil-
ding structures which are undoubtedly qualified 
as architectonic represent a minority genre. the 
building culture needs a base in the spiritual area, 
but is also reflected in the lived daily material cul-
ture. the large essential philosophical categories 
of truth and beauty are demonstrated in their 
simple, naked daily life. the distance between 
big topics and daily life may seem to be too big, 
but if the lived culture is not embedded enough 
in big topics, the building culture does not work 
as a term. 

Power Tower Linz, arch.: Kauf-
mann, Weber & Hofer, Zürich, 
PV panely integrované do 
fasády, Foto: T. Pifková

Science Academy, San Francisco, arch.: Renzo Piano,  
PV prvky použité v tieniacej markíze
Foto: Robert Špaček

Výstavba obytných 
súborov na slovensku  
v rokoch 1975 – 1989
Po roku 1975 nastupuje obdobie, ktoré bolo charakteristické v oblasti hromadnej 
bytovej výstavby tzv. technicko-hospodárskymi ukazovateľmi. tie boli určujúcimi 
kritériami navrhovania bytovej výstavby, a teda aj jednotlivých obytných súborov. 
ako uvádzajú autori publikácie Bratislava - atlas sídlisk, kľúčovým materiálom, ktorý 
udával tendenciu ďalšieho budovania sídlisk, bola Koncepcia rozvoja bytovej výstavby 
na Slovensku do roku 1980.

prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD., STU v Bratislave, Fakulta architektúry 

Nová bytová výstavba sa mala 
koncentrovať do sídlisk, pričom 
sa predpokladalo, že tieto po-
stupne zmenia charakter osídle-

nia na Slovensku. Zákonite sa tieto nové 
sídliská lokalizovali do miest s perspektí-
vou ďalšieho rozvoja priemyselnej výro-
by. tak mali zabezpečiť ďalšie možnosti 
uspokojenia obytnej funkcie pri príleve 
obyvateľstva za pracovnými príležitosťa-
mi. Ďalšou charakteristikou tohto obdobia 
bola tendencia zakladať nové obytné sú-
bory vo väzbe na okrajové vidiecke sídla 
väčších miest s rôznym stupňom naru-

šenia pôvodných obcí a ich vzájomného 
hmotovo-priestorového vzťahu. Celé toto 
obdobie sa nieslo v oblasti bytovej vý-
stavby hľadaním odpovede na otázky: 
Kde lokalizovať nové rozvojové záme-
ry v sídlach? aké funkčno-prevádzkové  
a hmotovo-priestorové riešenia zvoliť? 
Podporovať solitérne formy objektov ob-
čianskej vybavenosti, alebo hľadať návrat 
k polyfunkčnosti objektov? Otázne bolo, 
či naďalej uprednostňovať samostatné 
typy zástavby, alebo hľadať návrat ku 
kompaktným typom zástavby s vytvára-
ním a oživením uličného priestoru.

nesmierne významným počinom v ob-
lasti urbanizmu a územného plánovania 
bolo vypracovanie  a schválenie Projektu 
urbanizácie SSR, ktorý sa stal záväzným 
dokumentom pre územno-plánovaciu čin-
nosť od roku 1977. na tento dokument 
nadviazalo spracovanie územno-plánova-
cej dokumentácie nielen na úrovni veľkých 
územných celkov, ale aj sídelných útvarov. 
Projektom urbanizácie SSR bola dovŕšená 
významná etapa v urbanistickej tvorbe  
a v územnoplánovacej činnosti, ktorá sa 
začala po roku 1948. Legislatívne bola 
zakotvená otázka pôsobenia funkčného  

Obytný sektor Petržalka v Bratislave, Stanislav Talaš a kol., 1974 – 1985 
Foto modelu: archív autora

Obytný súbor Družba v Trnave, T. Alexy, J. Antal, J. Kavan,  F. Trnkus, 
1973 – 1984  Foto modelu: archív autora

histÓria
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a časového faktora na každý rozsah územia. 
Výrazne sa pokročilo v oblasti základného 
a aplikovaného výskumu s orientáciou na 
základné problémové otázky urbanistickej 
tvorby v našich podmienkach. to bol ne-
vyhnutný koncepčný a legislatívny predpo-
klad ďalšieho smerovania a rozvoja sídelnej 
štruktúry na Slovensku.

Zrod najväčšieho slovenského 
sídliska
Zo slovenských miest to bola práve Bra-
tislava ako hlavné mesto, kde sa prejavili 
tieto kvantitatívne, ale aj kvalitatívne ten-
dencie v ďalšom rozvoji bytovej výstavby  
u nás. Rozsahom najväčší urbanistický kon-
cept v podmienkach Slovenska predstavo-
vala výstavba  nového obytného sektora  
Petržalka z rokov 1973 – 1980,  ktorému 
predchádzala veľká medzinárodná súťaž 
v roku 1967, v ktorej sa z našich kolektí-
vov najvyššie umiestnil kolektív vedený  
t. alexym v spoluautorstve s J. Kavanom 
a F. trnkusom (podrobnejšie o tejto sú-
ťaži je písané v Urbanite č. 1-2/2014). 
tento mestský sektor Bratislavy, rátajúci 
s cieľovým stavom 150 000 obyvateľov, 
postupne rozpracovávali kolektívy vedené  
J. Stellerom, J. Chovancom a od konca roku 
1974 S. talašom. Pôvodný koncept, ktorý 
sa usiloval vytvoriť z Bratislavy mesto na 
Dunaji, pričom okrem troch častí – Dvory, 
Háje a Lúky – práve časť centrotvornej 
vybavenosti na pravobrežnej strane Du-
naja mala byť pendantom pôvodnej his-
torickej štruktúry na ľavej strane rieky, sa 
v konečnom dôsledku nepodarilo naplniť. 
Obrovský rozsah zariadení mestskej a nad-
mestskej občianskej vybavenosti nebolo 
možné vybudovať, podobne ako dorieše-
nie dopravných systémov a zariadení. to 
z Petržalky na dlhý čas vytvorilo namiesto 
komplexne vybudovaného mestského sek-
tora obytný súbor s neprimerane malým 
množstvom pracovných príležitostí. tým 
sa len zhoršili prevádzkové a dopravné 
problémy Bratislavy ako celku. Zároveň 
možno sledovať zakomponovanie časti 
pôvodnej zástavby Petržalky v časti Dvory 
do celkového pôdorysného konceptu. 

V súčasnosti Petržalka predstavuje naj-
väčšie sídlisko, vybudované z panelových 
obytných domov v strednej Európe, pri-
čom po roku 1989 sa postupne dobudová-
vajú aj zariadenia občianskej vybavenosti, 
športovo-rekreačných areálov, komunálnej 
výroby, ale predovšetkým dopravných sys-
témov. tie majú za cieľ integrovať mo-
hutný obytný sektor plnohodnotne  do 
režimu a života Bratislavy. navyše sa  
v poslednom období Petržalka rozvíja aj 
budovaním nových obytných častí najmä 
južným smerom.

Postupné budovanie 
bratislavských sídlisk
Rača, Lamač, Dolné hony
V podobnom duchu bol vybudovaný aj 
obytný útvar Záhumenice od i. Marka,  
P. Rapanta a M. Kropilákovej z rokov  
1977 – 1983. Hoci už v tomto období sa 
presadzovala tendencia zachovať aj znač-
nú časť pôvodnej nízkopodlažnej zástavby 
Rače, autori vzhľadom na požadované hus-
toty novej zástavby využili v riešení dvanásť- 
až štrnásťpodlažné doskové obytné domy.  
V konečnom dôsledku sa len prehĺbil kon-
trast medzi pôvodnou a novonavrhovanou 
zástavbou. Zaujímavé experimenty v pôdo-
rysnom stvárnení obytných súborov pred-
stavujú sídlisko Medzijarky od Š. Svetka  
a Š. Ďurkoviča z rokov 1973 – 1979, Dolné 
hony od kolektívu Š. Štempák, i. Marko 
a M. Kropiláková z rokov 1973 – 1981  
a Lamač – Podháj od V. Vrtílka, D. Mar-
tinovej a J. Mravca z rokov 1974 – 1988  
v Bratislave. Prvý z nich predstavuje jeden 
z najodvážnejších pôdorysných konceptov, 
neprehliadnuteľný na pôdoryse Bratisla-
vy. Pozostáva z troch osemuholníkových 
blokov s nadštandardne rozsiahlymi vnút-
roblokmi, vytvárajúcimi športovo-rekreač-
né a oddychové zázemie pre obyvateľov 
sídliska. Čiastočne po obvode najväčšieho 
z osemuholníkov možno sledovať návrat 
ku klasickej ulici. Vybavenosť je však rie-
šená formou nízkopodlažných solitérov.  
V susednej mestskej časti Dolné hony 
došlo k premiešaniu novonavrhovanej 
štruktúry a pôvodnej nízkopodlažnej zá-
stavby vytvorenej izolovanými rodinnými 
domami. Snaha o pretvorenie vidieckeho 
sídla na mestskú štruktúru však priniesla 
so sebou viaceré problémy práve v kon-
takte pôvodnej a novej zástavby. a to nie-
len z hľadiska kontrastných štruktúr, ale aj  
v oblasti sociálnej. Lamačské sídlisko asi  
v najväčšej miere dokazuje návrat k pôvod-

nej ulicovej zástavbe. Pôvodný koncept po-
čítal s väzbou novonavrhovaných štruktúr 
Dúbravky a Lamača, čo sa však nepodarilo 
zrealizovať, a tým do značnej miery utrpelo 
výsledné riešenie. Vo všetkých riešeniach 
však bol nedoriešený kontakt pôvodnej  
a novovybudovanej štruktúry.

Devínska Nová Ves a Dlhé diely
K posledným realizáciám v Bratislave, spa-
dajúcim časom svojej výstavby do tohto 
obdobia, patria obytné súbory v Devínskej 
novej Vsi od P. Janča, P. Mrázka, i. Leon-
tievovej a P. Štetinu z rokov 1982 – 1989 
a Dlhé diely od J. Slíža, E. Grébertovej,  
V. Ščepána, V. Ziga, J. Mišíka a D. Baxovej 
z rokov 1979 – 1995. V prípade Devínskej 
novej Vsi vznikla požiadavka na výstavbu 
bytov pri lokalizovaní nového automobi-
lového závodu neďaleko obce. Sídlisko sa 
skladá z troch častí, ktoré autori umiestili 
v strede pôvodnej obce. novonavrhovaná 
výstavba sa sústredila po oboch stranách 
hlavnej komunikácie, ku ktorej sa viaže vy-
bavenosť. Obytné bloky sú na ortogonál-
nej osnove za touto vybavenosťou. Podľa 
pôvodného zámeru mala byť táto výstav-
ba doplnená nízkopodlažnou zástavbou 
rodinnými domami. Od tohto zámeru sa 
však upustilo za cenu zvýšenej podlažnosti 
bytových domov. Obytný súbor Dlhé diely 
predstavuje poslednú bratislavskú realizá-
ciu pred rokom 1989, hoci jej ukončenie 
patrí až do roku 1995. Zámer vybudo-
vať sídlisko v tejto časti mesta pochádza  
z oveľa skoršieho obdobia, na vypracovaní 
štúdie tejto lokality sa zúčastnil aj prof. 
 E. Hruška. Od konca sedemdesiatych ro-
kov 20. storočia sa však intenzívne touto 
lokalitou zaoberal kolektív architektov pod 
vedením t. Gebauera. idea nového urba-
nistického konceptu rátala s vytvorením 
kompaktnej ulicovej zástavby s novým 
tvarovaním obytných domov s bohatými 

histÓria

Letecký pohľad na Studenohorskú ulicu obytného súboru Lamač – Podháj, V. Vrtílek,  
D. Martinová J. Mravec, 1974 – 1988 Foto: Patrik Ohera

Štúdia obytného súboru Dlhé diely od prof. E. Hrušku, z pozostalosti E. Hrušku  
v zbierkach Slovenskej národnej galérie

detailmi. Plán panelovej výstavby, ktorý 
bol ocenený aj Cenou Zväzu slovenských 
architektov, však bol nakoniec nahradený 
striedmejším riešením. 

Výstavba slovenských sídlisk
trnava a Partizánske
Významným reprezentantom realizácií 
obytných súborov vystavaných mimo 
Bratislavy, ale zároveň aj nových kompo-
zičných princípov, ktoré sa premietli do pô-
dorysného konceptu a hmotovo-priesto-
rovej skladby, je obytný súbor Družba  
v trnave od t. alexyho, J. antala, J. Kavana 
a F. trnkusa zo začiatku sedemdesiatych 
rokov. Podobne ako Petržalka aj Družba 
je výsledkom urbanisticko-architektonic-
kej súťaže. Víťazný návrh, ale aj výsled-
né hmotovo-priestorové riešenie v plnej 
miere akceptovali prírodné fenomény, 
pôvodný hospodársky charakter územia 
charakteristický tehelňou a konfiguráciu 
terénu, poznačenú ťažbou tehliarskej 
hliny. Všetky tieto atribúty autori využili 
vo veľmi pôsobivej pôdorysnej schéme  
a v bohatom hmotovo-priestorovom rieše-
ní, ktoré dosiahli skĺbením rôznych typov 
bytovej výstavby.

Z ďalších mimobratislavských realizácií 
je potrebné spomenúť sídlisko Luhy iii. 
v Partizánskom od V. Dúbravickej z dru-
hej polovice sedemdesiatych rokov, ktoré 
nadväzuje na obytný súbor Luhy ii. a pred-
chádzajúce obytné súbory pôvodných Ba-
ťovian. Ukončenie hmotovo-priestorovej 
štruktúry v časti mesta, kde sa už nepo-
čítalo s ďalšou výstavbou, zvládla autorka 
formou veľmi jednoduchého, ale pôsobi-
vého konceptu. Sekcie bytových domov 
po obvode riešeného územia vždy gradujú  
k bodovému objektu. takýmto riešením 
bol vytvorený vnútroblok, kde sa koncen-
trujú zariadenia materskej a základnej ško-
ly so športovo-oddychovými aktivitami. 

Spojenie oboch obytných útvarov Luhy ii.  
a Luhy iii. je riešené formou obchodno-
obslužného zariadenia. 

martin a Nitra
V Martine sa začala výstavba obytných 
súborov Košúty, ktoré sa realizovali vo via-
cerých etapách, rozvíjať severným smerom 
od centra mesta. V minulosti boli Košúty 
samostatnou obcou. Pôvodná zástavba 
bola zlikvidovaná v 70. rokoch 20. storo-
čia, keď na jej mieste vzniklo v rokoch  
1975 – 1988 sídlisko Košúty i. podľa pro-
jektu Márie Krukovskej. Ďalší rozvoj tohto 
územia prebiehal ešte severnejšie. V rokoch 
1983 – 1989 postavili sídlisko Košúty ii., kto-
rého autorom bol architekt Martin Oríšek. 

Sídlisko Klokočina tvorí mestskú časť 
mesta nitra. Je situované na úpätí tzv. Ši-
beničného vŕšku na južnom brehu rieky 
nitry ako protipól geografickej dominanty 
nitry, kopca Zobor. Obytný súbor Kloko-
čina bol vystavaný v posledných dvoch 
desaťročiach 20. storočia. Pre túto oblasť 
je typická zástavba panelovou výstavbou, 
zväčša 12-poschodových typizovaných 
obytných blokov. Monofunkčne riešené 
boli charakteristické absenciou mnohých 
funkcií, ktoré sa dnes nachádzajú v no-
vých polyfunkčných domoch a nákupných 
centrách. Podobne ako pri väčšine z už 
spomínaných urbanistických súborov, aj 
v rámci Klokočiny sledujeme v súčasnosti 
kapacitne nedostačujúce plochy statickej 
dopravy s ich negatívnym dosahom na 
vnútroblokové priestory.

V podobnom duchu by sme mohli po-
kračovať aj pri obytných súboroch v ďal-
ších mestách Slovenska, ktoré boli reali-
zované v tomto období a vzbudili značnú 
pozornosť  odbornej verejnosti. Či už ide  
o obytný súbor Rozkvet v Považskej Bystri-
ci, Vlčince, Solinky a Hájik v Žiline, Sekčov 
v Prešove alebo sídliská Dargovských hr-

dinov, Košického vládneho programu, ale-
bo posledné pred rokom 1989 Ťahanovce  
v Košiciach. 

Mnohé zo spomenutých obytných sú-
borov boli ukončené ešte pred zmenou 
spoločensko-politických podmienok. Via-
ceré z nich sa však dokončovali najmä 
z dôvodov fázového posunu výstavby 
zariadení občianskej vybavenosti až po 
roku 1989. nové vlastnícke pomery pri-
niesli so sebou aj mnohé problémy, ktoré 
sa dovtedy nevyskytovali. Zahusťovanie 
voľných plôch spôsobilo stratu pôvodného 
konceptu, zvyšovanie počtu obyvateľov, 
nárast požiadaviek na plochy statickej do-
pravy. ale to je už úplne nová kapitola vo 
výstavbe obytných súborov na Slovensku 
po roku 1989. l

Resume:
the year 1975 was followed by a period characte-
rised by technical and economic indicators in the 
field of mass housing construction, which were the 
determining criteria for the designing of housing 
and residential complexes. the new housing con-
struction was supposed to be concentrated within 
housing estates and was expected to bring a gra-
dual change in the nature of settlement in Slovakia. 
these new housing estates were inevitably located 
in towns and cities with the perspective of further 
development of industrial production, and were 
aimed to ensure new opportunities for satisfying 
the residential function with the expected influx of 
labour forces. another characteristic feature of this 
period was the tendency to build new residential 
complexes around marginal rural settlements of 
larger towns with different degrees of disruption 
of original municipalities and their mutual tangible 
and spatial relationships. With regard to housing 
construction, the entire period was marked by the 
seeking of answers to questions about where to 
locate new development plans within settlements, 
what functional/operational and tangible/spatial 
options to choose, whether to continue preferring 
independent types of construction or return to com-
pact types of construction with the creation and 
revival of street spaces, whether to support solitary 
forms of civic amenities buildings or rather return to 
multi-function buildings. the familiarisation with the 
most important residential complex projects imple-
mented in Slovak towns during the respective period 
provides answers to these questions.

Letecký pohľad na sídliská Karlova Ves a Dlhé diely v Bratislave  
Foto: http://ba.foxy.sk/displayimage.php?pid=359
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