


„Vplyv zelene na zlepšovanie 
kvality ovzdušia“

Možnosti a nástroje samospráv pri zlepšovaní kvality ovzdušia, eliminácii 
zmeny klímy, zvyšovaní biodiverzity

a krajinotvorby realizáciou prvkov zelenej infraštruktúry

Projekt ‘Klimatické zmeny na Gemeri - ako ďalej? je podporený z programu ACF – Slovakia (www.acfslovakia.sk),
ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v
partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.





Na základe mnohých výskumov a vedeckých experimentov v tejto oblasti je 
možné skonštatovať, že 100 stromov si za rok v priemere dokáže "poradiť" s 
približne 500 kg škodlivinami vrátane približne 200 kg ozónu a 150 kg prachových 
častíc a 5 tonami atmosferického CO 2.        

Podľa výskumov amerického Center for Urban Forest Research stromy tienením
asfaltových plôch a zaparkovaných vozidiel znižujú emisie uhľovodíkov z palív
vyparujúcich sa z opotrebovaných výfukov a palivových nádrží. Keďže emisie
uhľovodíkov podstatnou mierou prispievajú k tvorbe smogu v sídelných
oblastiach, výsadba stromovej zelene na plochách parkovísk môže výraznou
mierou prispieť k redukcii týchto škodlivín.





Územie Gemerskej župy

Modelovanie rizikových oblastí kvality ovzdušia (SHMÚ)





Kvalita ovzdušia 
Priorita: Zlepšiť kvalitu ovzdušia

 Systém monitorovania kvality ovzdušia nie je dostatočný z hľadiska
zachytenia všetkých zdrojov znečistenia a pokrytia celého územia kraja.

 Najvýraznejším problémom je znečistenia ovzdušia PM10 a PM2,5, pričom
podstatnú úlohu tu zohráva vykurovanie domácností tuhým palivom.

 Situácia je najkomplikovanejšia v horských údoliach, v oblastiach s dobrou
dostupnosťou nekvalitného palivového dreva a častým výskytom nepriaznivých rozptylových
podmienok najmä počas vykurovacej sezóny. Finančné podmienky miestnemu obyvateľstvu
často neumožňujú používať na vykurovanie zemný plyn ani nákup moderných nízkoemisných
vykurovacích zariadení.





Cieľom projektu je podporiť a posilniť administratívnu štruktúru a kapacity na 
zabezpečenie efektívneho plnenia Programov na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO), 
ako aj na presadzovanie opatrení v oblasti kvality ovzdušia a zvyšovanie povedomia 
verejnosti o dôležitosti kvality ovzdušia a jej zlepšovaní. 

„Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku 
posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou 
opatrení v oblasti kvality ovzdušia“. 

Podporí horizontálnu a vertikálnu koherenciu v štruktúre riadenia kvality ovzdušia a 
zároveň podporí synergie medzi rôznymi politikami a cieľmi kvality ovzdušia, čo bolo 
zdôraznené ako zásadný bod na dosiahnutie lepšej kvality ovzdušia aj počas Dialógu 
o čistom ovzduší (Clean Air Dialogue), ktorý sa konal medzi Európskou komisiou a 
slovenskými úradmi v dňoch 24. - 25. apríl 2018 v Bratislave.





Nadzemné časti stromov fungujú ako prirodzené atmosferické filtre, ktoré z
ovzdušia zachytávajú mikroskopické prachové častice a celú škálu rôznych
znečisťujúcich látok ako napr. ozón, oxidy dusíka, síry a amoniak. Slúžia nám
teda ako nejaké práčky ovzdušia, ktoré hromadia CO 2 v listoch, vetvách,
kmeňoch a koreňoch.

Schopnosť stromov zachytávať škodliviny z ovzdušia, pohlcovať CO2
a produkovať kyslík môže spolu s prirodzeným chladiacim účinkom
evapotranspirácie významne prispieť k znižovaniu celkového znečistenia
ovzdušia a úrovne smogu, najmä vo veľkomestách a sídelných aglomeráciách.





Ešte v prvej fáze IP LIFE by zo strany samosprávnych krajov a zapojených obcí išlo
o vytypovanie vhodných lokalít. Následne po vypracovaní Štúdie
realizovateľnosti prvkov zelenej infraštruktúry o.i. aj analýz a konzultácií, by sa
spracoval prieskum, či nedochádza ku kolízií s platnou legislatívou a normami
o ochranných pásmach inžinierskych sietí.

V ďalšej fáze IP LIFE po predbežných analýzach uskutočniteľnosti a konzultáciách
s dopravným inšpektorátom a vlastníkmi susediacich pozemkov, by sme
zabezpečili vypracovanie projektovej dokumentácie a programu revitalizácie.

Na verejných stretnutiach v dotknutých obciach by bola predstavená vízia
projektu a jeden z nástrojov, ako pozitívne ovplyvňovať kvalitu ovzdušia –
výsadba stromov.

SHMÚ, či iná relevantná inštitúcia by vykonala meranie pred realizáciou,
a následne v intervale 2 rokov, až po ukončenie projektu.

Následne by sme zabezpečili odborné vyhodnotenie nameraných hodnôt
a priebežne po analýzach predstavili verejnosti.





Na základe výskumov Žilinskej univerzity, až 70% znečisťujúcich látok z dopravy
je produkovaných mimo spaľovacích procesov. V extraviláne sa tento podiel
prachových častíc dá eliminovať pri prestupe do voľnej krajiny výsadbou
vegetácie popri cestách.

Aleje, či stromoradia plnia nielen významnú krajinotvornú a ekostabilizačnú
funkciu, ale zároveň filtrujú vzduch a produkujú kyslík.

Ich výsadba alebo regenerácia bude zároveň zrozumiteľnou osvetou
zlepšovania kvality ovzdušia pre širokú verejnosť.





V sídelnom prostredí je pre vysokú koncentráciu sietí, veľmi náročné vysádzať nové
prvky zelenej infraštruktúry.

Zároveň je to prostredie, kde VÚC nevlastnia skoro žiadne pozemky, na rozdiel od
ciest II. a III. triedy.

Našou aktivitou chceme ísť príkladom samosprávam, chceme inšpirovať. Takto
podporíme synergiu nášho projektu s národnými politikami k zlepšeniu kvality
ovzdušia.

Prínosom v oblasti kvality ovzdušia je spracovanie stratégií ako je Integrovaný
dopravný systém regiónu, Stratégia cyklodopravy regjónu (BBSK práve zabezpečuje
spracovanie obidvoch uvedených dokumentov).





V intraviláne má samosprávny kraj možnosť aplikovať túto osvetu výsadbou
v areáloch (a na pozemkoch, ktoré sú v jeho vlastníctve t.j. stredné školy, domovy
sociálnych služieb a domovy dôchodcov aj niektoré kultúrne zariadenia).

BBSK napr. pripravovanou revitalizáciou vybraných a v súčasnosti nevyužívaných
budov chce dosiahnuť ich energetickú úsporu a zahrnúť do revitalizácie aj zelenú
infraštruktúru – zatrávnenie, výsadba stromov, krov ale aj zelené strechy prípadne
zelené infiltračné pásy pre zrážkovú vodu, rozširovanie zelene na nevyužívaných
plochách.

Viac možností v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti o dôležitosti kvality
ovzdušia a jej zlepšovaní má potom samosprávny kraj v extraviláne a to pri cestách
II. a III. triedy ( v BBSK je to spolu cez 2 400 km), ktoré sú vo vlastníctve
samosprávnych krajov.





Osvetové a informačné aktivity v regiónoch je najlepšie realizovať formou
zážitkového vzdelávania.
Pri tomto type osvety, sa aj za pomoci praktických opatrení zvyšuje pravdepodobnosť
pozitívneho dopadu osvety na príslušné auditórium.

Ak je to možné, predmetné aktivity by mali prebiehať v materinskom jazyku tej-
ktorej komunity.

Osvetové aktivity sú konkrétne špecifikované pre všetky typy obyvateľov, s dôrazom
na vyčlenené a marginalizované skupiny.
(častá prítomnosť nesprávnych návykov pri vykurovaní a používaní nevhodného

paliva)





Okrem sprievodnej líniovej vegetácie (alejí), by boli podporované aj výsadby
demonštrujúce možnosti pestovania „stredného lesa“, ako potenciálne
palivovej základne pre ohrozené skupiny obyvateľstva.

Popri samotnej výsadbe, by sme kládli dôraz na informovanie a osvetu
obyvateľstva, ohľadom správneho vykurovania, či možností zvyšovania
energetickej efektivity budov.

Predpokladané náklady na jeden strom aj s ukotvením, ochranou proti ohryzu,
a povýsadbovou starostlivosťou na 3 roky, ak sa jedná o aleju, by boli náklady
pri obvode kmienka 14-16 cm, v priemere 150€.

V prípade zakladania „stredného lesa“ predpokladáme náklady 100€.





Výsadba „stredného lesa“, z drevín ktoré znášajú hlboký rez (dub, brest,
moruša, hrab, vŕba) na obecných, mestských, alebo župných pozemkoch,
prinesie zvýšenie kvalitnej palivovej základne pre obyvateľov, ktorí z rôznych
príčin nemajú zdroje na zabezpečenie paliva.

V úzkej spolupráci s obcou, vytváraním sociálnych podnikov a zvyšovaním
povedomia občanov o kvalite ovzdušia, ktoré je znečistené pri zlých
technikách vykurovania (pri použití nekvalitného paliva), aj vďaka tejto aktivite
prispejeme k zlepšovaniu kvality ovzdušia.





Vhodným orezávaním drevín získame nielen palivové drevo, ale predĺžime
životnosť predmetných stromov a zároveň vytvárame jedinečné
mikrobiotopy pre veľké množstvo bezstavovcov.

Získané palivové drevo by bolo pod dohľadom zodpovedného zamestnanca
obce sušené aspoň 2 roky, aby sa k odberateľom dostalo len kvalitné palivo.

Týmto spôsobom vieme postupne zlepšovať kvalitu ovzdušia v regiónoch,
kde je vysoká nezamestnanosť a tým pádom nízka kúpyschopnosť
obyvateľstva.

Pri výsadbe a následnej starostlivosti o dreviny, sa u dlhodobo
nezamestnaných obyvateľov vybudujú pracovné návyky a zlepší sa ich
možnosť uplatnenia na trhu práce.





Štandard „Rez stromov“ definuje typ a techniku zásahov, realizovaných prevažne na
stromoch rastúcich mimo lesa s cieľom predĺžiť ich životnosť, udržať alebo zlepšiť
zdravotný stav a zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť.

Štandard môže byť referenčným dokumentom pre špecifikáciu zásahov vykonávaných
na stromoch a pre štandardizáciu kvality vo vzťahu k dodávateľom prác.

Štandard sa týka rezu stromov, ktoré plnia prioritne mimoprodukčné funkcie.
V štandarde nie sú uvedené technologické postupy špeciálneho ošetrenia stromov.

Rez stromov je odborná činnosť, ktorá by mala byť vykonaná kvalifikovane na základe
poznania biologických vlastností stromov.

S rezom sú spojené nezvratné zmeny na stromoch,ktoré môžu mať zásadný vplyv na ich
ďalší rast, vývin, ako aj funkcie a dĺžku života. (in: Arboristický štandard „Rez stromov“)





„Niet pochýb o tom, že ľudské aktivity, ktoré spôsobujú klimatickú zmenu, 
extrémne prejavy počasia, vrátane vĺn horúčav, prívalových dažďov a sucha, budú 
častejšie a s vážnejšími dopadmi,“ konštatujú vedci v najnovšej správe 
Medzivládneho panelu pre zmenu klímy IPCC. 

Zmena klímy: Ak neznížime emisie, ako ľudstvo môžeme prehrať. 
Najnovšia správa vedcov apeluje na vlády

Globálne oteplenie na Slovensku od obdobia pred industrializáciou až po súčasnosť
Zdroj: Ed Hawkins / University of Reading 


