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Abstract: The concept of green infrastructure, the same as the territorial systems of 
ecological stability, is aimed at the progressive transition from the black-and-white 
division of the country to the protected and unprotected parts, to an all-area differentiated 
system preserving ecologically convenient landscape structure with different ways of us. 
Hence, the aim of the proposed green infrastructure and mitigation of the negative effects 
of its barriers is conservation and support to biodiversity and diversity of Slovakia´s 
landscape and provision for their beneficial effects on the surrounding ecologically less 
stable parts of the country, support to variants of multi functional land use with the aim to 
protect individual components of the environment, conservation of important landscape 
elements and specification of barriers and mitigation of their negative effect on individual 
„green“ landscape elements. Green infrastructure (GI) as a tool supporting spatial 
landscape stability and biodiversity will be proposed based on the statistical assessment 
of landscape elements in individual cadaster of urban and rural settlements of Slovak 
Republic (SR). It is also based on the specification of elements and phenomena 
supporting the existence of GI positive socio-economical elements, or the ones 
threatening and constituting the threatening barriers to GI – stress factors. The character 
of the elaborated methodology with new approaches and procedures is that of an open 
system with logically linked methodical steps applicable to any settlements in the SR.   
Key words: positive socio-economical elements, stress factors as barriers of green 
infrastructure, green infrastructure, ecological networks, territorial system of ecological 
stability 
 
Úvod 
Zelená infraštruktúra v Slovenskej republike vyplýva z politiky Európskej únie (EÚ), 
Stratégie EÚ pre biodiverzitu do roku 2020 a prípravy Stratégie EÚ pre zelenú 
infraštruktúru a „Oznámenia komisie európskemu parlamentu, rade, európskemu 
a sociálnemu výboru a výboru regiónov“ zo 6. 5. 2013: „Zelená infraštruktúra – 
zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy“. Európska únia apeluje na nevyhnutnosť 
rozvoja, zachovania a zveľaďovania zdravej zelenej infraštruktúry a podnecuje aktivity na 
jej implementáciu na všetkých úrovniach, aby pomohla zastaviť znižovanie biodiverzity 
a umožnila ekosystémom poskytovať ekosystémové služby. Cieľom príspevku je 
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prezentovať dôležitosť hodnotenia pozitívnych a negatívnych socioekonomických javov 
pri návrhu zelenej infraštruktúry Slovenska. Výskum je založený na priestorovom 
zhodnotení podielu „zelene“ v jednotlivých katastrálnych územiach sídiel v SR 
a špecifikácii bariér jej ohrozenia. Zelená infraštruktúra (ZI) predstavuje základný nástroj 
zabezpečenia priestorovej stability krajiny, ktorej spracovanie v rámci SR je založené na 
koncepcii ekologických sietí (ÚSES). ZI okrem toho, že vymedzuje základné plochy pre 
zachovanie genofondu a ochranu biodiverzity, vymedzuje plochy pre výsadbu 
ekostabilizačnej vegetácie s cieľom zvýšenia ekologickej stability, najmä v intenzívne 
poľnohospodársky využívaných oblastiach Slovenska, vymedzuje plochy na zmiernenie 
prejavov prirodzených rizík a hazardov a negatívnych vplyvov stresových faktorov 
v podobe návrhu revitalizačných opatrení. Vstupnou bázou pre návrh zelenej 
infraštruktúry v podmienkach Slovenska je koncepcia územných systémov ekologickej 
stability (ÚSES). ÚSES predstavuje celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených 
ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem 
života v krajine (Miklós, 1996). Základom ÚSES je návrh biocentier, biokoridorov 
a interakčných prvkov, a návrh systému ekostabilizačných opatrení zameraných na 
ekologicky optimálnu organizáciu a využívanie krajiny. Z histórie spracovania ÚSES 
vieme, že už v roku 1985 Ústav experimentálnej biológie a ekológie krajiny SAV 
v spolupráci s URBIONom spracoval Ekologický generel ČSSR, časť SSR (Miklós a kol., 
1985), ktorého integrálnou súčasťou bolo aj spracovanie územného systému ekologickej 
stability. Koncepcia územného systému ekologickej stability bola schválená uznesením 
vlády SR č. 394 zo dňa 23. júla 1991. Koncepcia obsahovala principiálne východiská 
tvorby ÚSES, kritéria ich výberu a hierarchické úrovne. V zmysle plnenia úloh tohto 
uznesenia bola v roku 1992 spracovaná prvá koncepcia Generelu nadregionálneho 
ÚSES pre územie Slovenska (Húsenicová, Ružičková a kol., 1992), ktorá bola schválená 
uznesením vlády č. 319/1992. V nadväznosti na Generel ÚSES bol v roku 1996 
vypracovaný návrh národnej ekologickej siete známej pod názvom NECONET (IUCN, 
1996). Návrh NECONET vychádzal z koncepcie budovania európskej ekologickej siete 
tzv. EECONET (Jongman, 1995), ktorá vychádzala z holandskej koncepcie tvorby 
ekologických sietí. V rokoch 1993 – 1995 sa postupne spracovávali jednotlivé regionálne 
ÚSES (RÚSES) za bývalé okresy Slovenska, ktorých bolo tridsaťosem. Na začiatku 21. 
storočia sa v Európe vyskytlo najmenej 42 rôznych iniciatív smerujúcich k vytváraniu 
ekologických sietí, sedem z nich na národnej rovni (Boitani et al., 2007). Československá 
koncepcia tvorby ÚSES (Buček, Lacina, Lőw, 1984; Buček, Lacina, 1993; Miklós, 2010) 
patrí podľa Bučeka (2013) k najdlhšie uplatňovaným metodikám tvorby ekologických 
sietí. Starostlivosť o ekologickú sieť pritom nesporne napĺňa požiadavky európskeho 
Dohovoru o krajine smerujúceho k zachovaniu krajinného dedičstva a identity každej 
kultúrnej krajiny (Buček, 2013). Jednou z iniciatív do ktorej sa aktívne zapojili aj 
pracovníci ÚKE SAV bola tvorba siete NATURA 2000, ktorá tvorí kostru zelenej 
infraštruktúry EÚ. Jej hlavným cieľom je zachovať významné prírodné dedičstvo 
členských štátov Európskej únie ako celku, nie iba pre príslušné členské štáty. Cieľom 
nášho výskumu bolo nadviazať na iniciatívu Európskej únie budovania zelenej 
infraštruktúry. Navrhnúť metodický postup tvorby zelenej infraštruktúry a jej bariér. Na 
základe hodnotenia ekologickej kvality súčasnej štruktúry krajiny vyšpecifikovať regióny 
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ekologických problémov. A metodický postup aplikovať na nadregionálnej úrovni na 
územie Slovenskej republiky. 
Výskum bol zameraný: 
� na zachovanie a podporu biodiverzity a diverzity krajiny Slovenska, 
� na zachovanie a doplnenie stabilizujúcich prvkov v krajine a zabezpečenie ich 

priaznivého pôsobenia na okolité časti krajiny, 
� na podporu variant polyfunkčného využívania krajiny s cieľom ochrany jednotlivých 

zložiek a prvkov krajiny, 
� na zachovanie významných krajinných prvkov, 
� na špecifikáciu bariér a zmierňovanie ich negatívneho vplyvu na jednotlivé pozitívne 

prvky v krajine.  
 
Metodika 
Základnými krokmi metodiky boli analýzy, syntézy, hodnotenia a návrhy. Analyzovali 
a špecifikovali sme faktory s pozitívnym vplyvom na ekologickú kvalitu sídiel. Ide o prvky 
ochrany prírody a krajiny, prvky ochrany prírodných a kultúrnohistorických zdrojov. 
Vytvorili sme databázu pozitívnych prvkov a javov, zvyšujúcich ekologickú stabilitu 
a biodiverzitu (legenda k mape 1). Následne sme zhodnotili ich vplyv a významnosť pre 
tvorbu zelenej infraštruktúry v textovej aj mapovej podobe Mapa 1. Územný systém 
pozitívnych prvkov a javov. Analyzovali a špecifikovali sme faktory s negatívnym vplyvom 
na ekologickú kvalitu. Bariéry likvidujú a ohrozujú prvky ÚSES a chránené územia. 
Bariérový efekt voči biote majú zastavané plochy sídiel, hlavné cestné a železničné ťahy, 
ťažobné aktivity a s nimi spojené antropogénne formy reliéfu (haldy, výsypky, 
poddolované územia, staré environmentálne záťaže) a pod. Vytvorili sme databázu 
bodových, plošných a líniových bariér (legenda k mape 2), faktorov ohrozujúcich človeka, 
biotu, kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti prírodných zdrojov. Následne sme zhodnotili 
ich výskyt a závažnosť ako bariér prírodného a antropogénneho charakteru voči prvkom 
zelenej infraštruktúry. Výstupy sme spracovali v textovej aj grafickej podobe mapa 2 
Bariéry ohrozenia zelenej infraštruktúry. Následne sme zhodnotili  syntetický vplyv 
antropických aktivít na krajinnú štruktúru cez stupeň antropizácie sídelného prostredia. 
Na hodnotenie sme využili výpočet krajinnoekologickej významnosti podľa Miklósa (1986) 
upravený pre potreby zelenej infraštruktúry. Hodnota vypočítaného koeficientu sa 
pohybovala v intervale od 0 – nízky po 1 – vysoký stupeň ekologickej stability. Vo 
výskume sme využili široké spektrum podkladových materiálov a údajov predovšetkým 
štatistického charakteru, ktoré sme analyzovali v prostredí GIS a ďalej systematicky 
zhodnotili do výsledného spracovania súboru máp zelenej infraštruktúry Slovenska. 
Pracovali sme s dátovými zdrojmi napríklad o plošných výmerách kultúr a poznámkam ku 
kultúram, získané z databázy evidencie nehnuteľností z Výskumného ústavu geodézie 
a kartografie, ako aj so štatistickými dátami z rezortných databáz relevantných pre 
priestorové jednotky, ako sú hranice katastrálnych území sídiel SR a hranice okresov. 
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Metodické postupy, vzhľadom na výber vstupných dát, ich interpretáciu a syntézy 
v prostredí GIS priniesli informácie, kde je potrebné prvky zelenej infraštruktúry navrhnúť, 
aby sa zvýšila diverzita krajiny, biodiverzita a ekologická stabilita krajiny a aby sa 
zabezpečila  funkčnosť súčasného systému ekologickej stability.        
 
Výsledky 
Výsledné hodnotenia sú premietnuté v mapách 1 – 3. Výsledná ekologická kvalita k. ú. 
mestských a vidieckych sídiel tvorí základ pre spracovanie zelenej infraštruktúry 
Slovenska (mapa 3. Ekologická kvalita okresov podľa štruktúry využitia k. ú. mestských 
a vidieckych sídiel). Sídla v rámci Slovenska sme diferencovali podľa rozdielnej 
priestorovej štruktúry do piatich výsledných kategórií s cieľom získať prehľad o k. ú. 
v ktorých je potrebné z hľadiska ekologickej kvality a stability zvýšiť podiel „zelených“ 
prvkov na báze REPGES. Súčasťou hodnotenia bolo navrhnúť opatrenia na zníženie, 
prípadne odstránenie negatívneho vplyvu prírodných a antropogénnych bariér bodového, 
plošného a líniového charakteru, ktoré voči súčasným a navrhovaným „zeleným“ prvkom, 
ako sú prvky ÚSES, NATURY 2000, prvky ochrany prírody a ostané ekologicky 
významné segmenty krajiny, môžu vystupovať ako obmedzujúce faktory, teda ako 
územno-technické limity.  
 
Záver 
Zelená infraštruktúra je nástrojom podporujúcim priestorovú stabilitu a biodiverzitu 
krajiny. Lokalizáciou špecifických chránených území a ich prepojenie na celkovú sieť 
chránených území, podporuje tvorbu územných systémov ekologickej stability na 
všetkých hierarchických úrovniach, výsadbu biocentier a biokoridorov s preferenciou  
pôvodných druhov vegetácie na báze REPGES, podporuje ochranu genofondu, 
prírodných a kultúrnohistorických zdrojov a zachovanie historických krajinných štruktúr 
s tradičnými formami hospodárenia. Získané výsledky a databáza pozitívnych 
a negatívnych socioekonomických javov sú podkladovou bázou pre návrh „ozelenenia“ 
krajiny Slovenska, ktorú bude potrebné premietnuť do priestorového plánovania 
a územného rozvoja. Ako aktívny nástroj bude môcť byť využitá na lokálnej úrovni, 
nakoľko odhalí reálnu potrebu výsadby „zelených“ prvkov pre každé katastrálne územie 
sídiel v rámci SR.    
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