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Urbaniza�ný proces je dynamický a mal by reagova	 na potreby spolo�nosti. 
V súvislosti s ekonomickými, demografickými a sociálnymi zmenami v 
postindustriálnom meste sa objavuje potreba nových prístupov k plánovaniu 
verejných priestorov. Príspevok sa zaoberá potenciálom zelene a krajinných prvkov v 
kontexte udržate�ného rozvoja mestského prostredia. Urbánna vegetácia získava 
�oraz vä�šiu pozornos	 nielen v súvislosti globálnych klimatických zmien, ale tiež pre 
jej schopnos	 zatraktívni	 prostredie a posilni	 jeho identitu. Nevyužité priestory 
v mestskej štruktúre znamenajú  príležitos	 a výzvu pre rozvoj zelených plôch. V tejto 
súvislosti je otázkou, �i sa pôsobenie, význam a spôsob využívania zelene 
v mestskom prostredí bude meni	, a aký vplyv budú ma	 tieto zmeny na územné 
plánovanie. 
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The Potential of Greenery and Landscape Elements in a Public Space in the 
Context of Sustainable Development of Urban Environment 

Urban development is a dynamic process which should react to the needs of society. 
In the context of economic, demographic and social changes in post-industrial city is 
emerging the need for new approaches to planning public spaces. The paper deals 
with potentials of vegetation in the context of sustainable development of urban 
environment. Urban green is gaining more attention not only in the context of global 
climate changes, but also for its ability to enhance attractiveness of space and 
strengthen its identity. Vacant lots in the urban fabric mean opportunities and 
challenges for green space development. Against this backdrop the question is 
whether the influence, significance and usage of green spaces will change and 
whether these changes will affect urban planning. 

Keywords: Public space, urban vegetation, landscape element, sustainable 
development 
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1 Zele
 v historickom kontexte mesta 
Historický vývoj plôch zelene pozorne sleduje rozvoj mesta, spôsob akým bolo 
plánované, jeho rozširovanie, polohu v krajine, a tiež odráža sociálny status 
obyvate�ov miest, ktorý sa v priebehu storo�í významne zmenil. 

Skúmanie rôznych typov zelene odha�uje rozdielny pôvod ich vzniku, z tohto dôvodu 
nie je možné oddeli	 vývoj parkov, záhrad a verejných priestorov od historického 
kontextu alebo sociálnej situácie danej doby.  

Pred nástupom 18. storo�ia bola zele
 primárne súkromného charakteru. Koncom 18. 
storo�ia sa objavuje v Európe �oraz viac príkladov budovania verejnej zelene, 
naj�astejšie vo forme verejných promenád v priestoroch bývalého mestského 
opevnenia (napr. Mestská záhrada v Mníchove, 1789). Vznik typického verejného 
parku je však spojený s industrializáciou a súvisiacim plánovaním v 19. storo�í, kedy 
vznikali obavy o zdravie pracujúcich tried. Verejné parkové hnutie 19. a za�iatku 20. 
storo�ia, podporované sociálnymi ideálmi humanistov, vytvorilo koncept starostlivo 
naplánovaných parkov a záhrad udržiavaných z verejných zdrojov, ako neoddelitelnej 
sú�asti rozvoja.  Tento koncept mal odráža	 ob�iansku hrdos	, návrh mal reflektova	 
potreby a blaho ob�anov a poskytnú	 im prístupný úkryt pred drinou nového 
priemyselného veku. Kvality týchto parkov v zabezpe�ení rekrea�ných potrieb 
obyvate�ov miest sú oce
ované aj v sú�asnosti (Csepely – Knorr, 2010). 

Intenzívny plošný rast miest v 19. storo�í podnietil aj vytvorenie �alšej koncepcie 
priestorového plánovania, ktorá vymedzuje okruh otvorenej krajiny okolo 
urbanizovaného územia nazývaný zelený pás. Z príkladov môžeme uvies	 
budapeštiansky lesný pás, založený v roku 1870, alebo lesno-lú�ny pás okolo Viedne 
(1893). (Kupka, 2006) Koncepty zamerané na zele
 v rámci celkovej priestorovej 
štruktúry mesta sa rozvíjajú na�alej, vznikajú prvé teórie systému mestskej zelene – 
Hénardova teória prstencov, Ebestadtova, Möhringova a Petersonova teória klinov, 
alebo Wolfova teória syntetizujúca oba prístupy – radiálno okružný systém. (obr.1) 

Protipólom k usporiadaniu zastavaného a nezastavaného územia pod�a princípov 
zelených pásov a prstencov je koncepcia zeleného jadra, ktorá vychádza 
z predpokladu, že uzatváranie územia systémom zelene znižuje predpoklady rozvoja 
územia. (Dvon�ová, 2010) Model vychádza z predopkladu, že nezastavaná plocha 
v centrálnej �asti vytvára lepšie možnosti využitia zelených plôch. 

Je zrejmé, že každá fáza rozvoja mesta má svoj špecifický vplyv na štruktúru zelene. 
Stratégie pre rozvoj zelene sa budú stále vyvíja	, vychádzajúc z historických kore
ov 
a zárove
 reflektujúc osobitné podmienky mesta a aktuálnej doby. 
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Obrázok 1: V�avo: Systém zelene, Kolýn nad Rýnom, 1923. Zdroj: URGE, 2004.  
Vpravo: Návrh systému zelene, Dráž�any, 2001. Zdroj: BENZ-RABABAH, 2007. 

2 Podmienky pre rozvoj zelene v sú�asnosti 
Zatia� �o charakter a rozmanitos	 verejných plôch a plôch zelene v meste vychádza 
z historického kontextu, ich funk�nos	, sú�asný stav a využívanos	 je ovplyvnená 
demografickými, ekonomickými a priestorovými zmenami, ku ktorým dochádza v celej 
Európe. Tieto zmeny majú výrazný vplyv na sociálnu, finan�nú a ekologickú situáciu a 
tiež stále rastúci vplyv na plánovanie verejných priestorov, rozvoj mestskej zelene a 
mesta ako celku.  

2.1 Demografické zmeny a sociálne vplyvy 
Demografické zmeny (najmä zníženie po�tu obyvate�ov a starnutie populácie) môžu 
vies	 k zmene požiadaviek na množstvo a funkciu verejných priestorov (EC, 2004) 
z dôvodu klesajúceho po�tu potenciálnych užívate�ov. 

Vzh�adom na rastúcu migráciu a celkovú rozmanitos	 mestského obyvate�stva v 21. 
storo�í o�akávame rastúci spolo�enský význam verejných priestorov ako miesta pre 
komunikáciu a integráciu. Verejný priestor by sa mal prispôsobi	 rozli�ným životným 
štýlom a špecifickým požiadavkám obyvate�ov bez toho, aby bola ohrozená jeho 
schopnos	 plni	 potreby všetkých skupín spolo�nosti.  

2.2 Ekonomické zmeny a fina�né vplyvy 
V �ase finan�ných problémov miest môžeme o�akáva	 problémy súvisiace so 
správou a úrdžbou verejných priestorov, pri�om nedostatok financií na údžbu sa 
najviac prejaví na plochách zelene. Mestá sa môžu snaži	 priláka	 súkromné 
investície a zapája	 rôzne partnerské inštitúcie do financovania verejných priestorov a 
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mestskej zelene. Tento trend však môže ohrozi	 charakter verejných plôch 
s následnou izoláciou a úplným vy�lenením znevýhodnených skupín (URGE, 2004). 
Vo všetkých úvahách o mechanizmoch financovania je preto potrebné sa venova	 
myšlienke integrácie všetkých skupín obyvate�stva a tiež zabezpe�i	 ich aktívnu 
participáciu pri riešení otázok verejných priestorov. 

2.3 Priestorové zmeny a ekologické požiadavky 
Z priestorovej perspektívy sa ako najvýraznejší problém sú�asných postindustriálnych 
miest javí vy�ud
ovanie centrálnych �astí, vo�né komer�né nehnute�nosti, nárast 
po�tu prázdnych pozemkov po asanovaných objektoch. Využitie zelene môžu 
�iasto�ne vyrieši	 problematiku množstva uvo�nených pozemkov. Zárove
 nevyužité 
prázdne pozemky znamenajú príležitos	 pre dlhodobý rozvoj zelene a uspokojenie 
požiadaviek životného prostredia.  

3 Úloha zelene v sú�asnosti 
Rastúce množstvo vo�ných plôch sa výrazne prejaví v priestorovej štruktúre mesta, z 
�oho bude vyplýva	 aj zmena požiadaviek na verejné priestory. Bude nutné h�ada	 
nové stratégie rozvoja, v ktorých sa môžu uplanti	 aj alternatívne typy mestskej 
zelene.  

3.1 Modely urbánnej štruktúry 
Nová priestorová štruktúra, charakterizovaná rastúcim množstvom prázdnych 
priestranstiev, vedie k štyrom základným modelom urbánnej štruktúry: kompaktné 
mesto, fragmentované mesto, perforované mesto a rozdrobené mesto (Rößler, 2008). 
Význam zelene v meste  (jej množstvo, rozmiestnenie, funk�nos	, potenciál) je závislý 
od priestorovej štruktúry mesta (v zjednodušenom ponímaní od urbánneho modelu). 

Kompaktná mestská štruktúra je typická jednozna�ným oddelením vnútorných husto 
zastavnaých oblastí a okolitej krajiny. Vnútorná štruktúra je kompaktná, bez vo�ných 
priestorov. Charakteristickým znakom je nedostatok zelene vo vnútorných oblastiach. 
Šanca na vývoj prepojeného systému zelene je minimálna, pri plánovaní zelene je 
možné zamera	 sa na ochranu okolitej zelene. 

Fragmentovaná mestská štruktúra je charakteristická oblas	ami s hustou zástavbou 
v centrálnej �asti s klesajúcou koncentráciou využitia smerom k okraju. Nefunk�né 
mestské okraje predstavujú možnos	 pre využitie potenciálu zelene, vytvorenie 
stabilnej zelenej siete, ktorá podporí vnímanie mestského priestoru ako jednotného 
celku.  

Nekontrolované perforácie, ktoré vznikajú demoláciou prázdnych objektov 
a nevyužívanej infraštruktúry vedú k perforovanej mestskej štruktúre. Náhodné 
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prázdne priestory vytvárajú zmrš	ovanie mestských štruktúr, charakteristických 
zánikom pôvodných funkcií. Vo�né plochy sú do�asnými fragmentami typickými pre 
mnohé postindustriálne mestá. Udržiavanie týchto plôch, využívanie zelene, aj ke� na 
tej najjednoduchšej úrovni, môže vies	 k zlepšeniu podmienok v okolitom priestore.  

Extrémny prípad vývoja nasledujúci po perforovaní mestskej štruktúry môže vies	 
k rozdrobeniu mesta, kedy sa vo�né plochy stanú primárnou štruktúrou. Z mesta sa 
vytratí kvalita mestského priestoru, stane sa iba súborom izolovaných objektov, alebo 
malých súborov. Tento model je iba hypotetický, avšak v minulosti silne 
industrializovaných štvrtiach je nutné ho predvída	. 

Tieto všeobecné modely tvoria základ pre konkrétne modely mestskej štruktúry 
sú�asných miest. Priestorové videnie každého mesta viac �i menej odráža tieto 
základné myšlienky. Snahou je realizova	 víziu kompaktného európskeho mesta v 
historických centrách miest aj na úkor perforácie alebo fragmentácie jeho vonkajších 
obvodov. S vedomím, že husté mestské štruktúry nemôžu by	 na celom území mesta, 
vzniká model fragmentovanej štruktúry mestského okraja s mestskými jadrami 
a prepojeným systémom mestskej zelene (Babalis, 2008).  

3.2 Potenciál zelene pri obnove mesta 
Rozvoj zelených plôch môže by	 stratégiou na podporu pozitívneho obrazu aj v 
podmienkach zmrš	ujúceho sa mesta, spôsobených fragmentáciou a perforáciou 
mestskej štruktúry. Zelené plochy s�ubujú dobrú kvalitu života a mestského 
prostredia, poskytujú využitie územia, ktoré ponúka široko akceptované a relatívne 
lacné riešenie, bez nutnosti stavebných zásahov (Lister, 2010). 

Vo všeobecnosti vieme definova	 dva druhy rozvoja zelených plôch na opustených 
plochách: permanentné a do�asné. Význam do�asných plôch zelene je ve�mi vysoký. 
Stratégia rozvoja plôch zelene sa zameriava najmä na stabilizáciu postihnutých štvrtí 
a následné pritiahnutie stavebných aktivít a investorov. Doterajšie skúsenosti ukazujú, 
že ak je táto stratégia úspešná, potom zelené plochy, ktoré sa �iasto�ne podie�ali na 
zlepšení podmienok, sú zrušené pre ich do�asný charakter, nezávisle od ich 
estetických, ekologických alebo sociálnych kvalít, aby uvo�nili priestor novej výstavbe. 

Opa�ným prístupom je dlhodobá ochrana zelených plôch. Lokality, v ktorých nie je 
predpokladaná výstavba, sú zákonom definované ako plochy pre trvalú mestskú 
zele
. Táto stratégia o�akáva zapojenie verejných finan�ných zdrojov a je typickou 
najmä na okraji vnútorného mesta, kde nie je možné vytvori	 kompaktnú štruktúru. 

3.3 Zabudnuté typy zelených priestorov 
V oblastiach mimo vnútorného mesta, sa ako prijate�ná alternatíva vo�i typickým 
prvkom verejnej zelene, ako sú aleje, parky, nábrežia, javia zabudnuté typy zelených 
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priestorov. Pod�a rozmerov nevyužitých plôch a finan�ných možností sa objavujú 
nové cesty dizajnovania a využitia plôch zelene. Nové prístupy sú založené na novom 
vz	ahu k prírode (Dettmar, 2005), na chápaní prírody ako významného celku 
(Waldheim, 2006). Napriek tomu je stále na mieste pragmatický plánovací prístup, 
majúci na zreteli požiadavky mestskej zelene s oh�adom na ich štrukturálne 
a sociálne funkcie. Do mestského kontextu sa tak adaptujú lesnícke, 
po�nohospodárske alebo záhradnícke prístupy, ako aj prístup založený na uznaní 
sukcesných spolo�enstiev ako plnohodnotného typu zelene. 

3.3.1 Mestské po�nohospodárstvo 
Mestské po�nohospodárstvo nie je novým fenoménom, jeho pôvod môžeme h�ada	 
v starovekom Egypte. Anglická krajinárska škola používa termín „okrasné farmy“ pre 
ozna�enie pozemku v parku, ktorý bol ponechaný bežnému hospodárskemu využitiu, 
ktoré kompenzuje aspo
 �as	 enormných nákladov na vybudovanie a údržbu 
okrasnej �asti. V dnešnej dobe predstavuje mestské po�nohospodárstvo nákladovo 
efektívne riešenie (obr. 2). 

 

Obrázok 2: Príklad mestského po�nohospodárstva, Havana, Kuba. Zdroj: CARIDAD 
CRUZ, 2003. 

3.3.2 Mestské lesníctvo 
Rovnako ako mestské po�nohospodárstvo má korene v minulosti, mestské lesy sú 
historickou sú�as	ou množstva európskych miest. V sú�asnom kontexte sa však na 
mestské lesy môžeme pozera	 v nových súvislostiach. Môžeme v nich vidie	 možnos	 
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vytvori	 udržate�nú zelenú plochu so stabilným ekosystémom. Taktiež sú mestské 
lesy najlacnejšími plochami zelene, s ve�mi nízkymi nákladmi na údržbu. 

3.3.3 Mestské záhrady 
Stále vysoký dopyt po súkromnej zeleni môžu zabezpe�i	 mestské záhrady. 
Existujúce príklady novozniknutých metských záhrad by sme mohli rozdeli	 do dvoch 
skupín. V prvej skupine sa nachádzajú nasledovníci klasických záhradkárskych osád 
so záhradami na prenájom pre súkromné osoby. Druhá skupina sa vyzna�uje 
kolektívnym využívaním komunitných záhrad, ktoré majú pozitívny vplyv na intergáciu 
znevýhodnených sociálnych skupín alebo posilnenie susedských vz	ahov. 

3.3.4 Mestské divo�iny 
Všetky predchádzajúce typy zelene mali v mestskom prostredí istý druh tradície. 
Mestská divo�ina je však iba akýmsi logickým vyústením vývoja v niektorých 
oblastiach. S narastajúcim po�tom vo�ných priestranstiev v zmrš	ujúcich sa mestách 
je problematické nájs	 pre všetky využitie a užívate�ov, nehovoriac o finan�ných 
prostriedkoch. Mestské divo�iny sú v sú�astnosti diskutovaným fenoménom, ich 
ekologický prínos môže by	 vysoký, avšak to, �i sp�
ajú  požiadavky mestskosti 
prostredia ostáva stále otázne.  

4 Záver: možnosti a obmedzenia využitia zelene a krajinných prvkov  
Zele
 tvorí integrálnu sú�as	 štruktúry sídla s rozmanitými funkciami. Prechod od 
industriálnej spolo�nosti k postindustriálnej sa premieta do charakteru miest, mení sa 
priestorové usporiadanie mesta. Sú�asne s týmto trendom sa formuje  a vystupuje do 
popredia pojem udržate�ného rozvoja. Nepochybne vzrastá význam zelene v sídlach, 
zvyšujúce sa množstvo vo�ných priestorov poskytuje nové možnosti pre dlhodobý 
rozvoj zelene, integráciu ekologických systémov, prepojenie mesta s krajinou.  

Okrem uplatnenia zelene v typických verejných priestoroch, akými sú ulica, námestie, 
park, nábrežie, sa do popredia dostávajú aj alternatívne typy zelených plôch, ktorých 
nespornou výhodou sú nízke náklady na vybudovanie a následnú údržbu. Možnos	 
budova	 do�asné zelené plochy má ve�ký význam pri dynamizácií systému zelene, 
ktorý môže efektívnejšie reagova	 na potreby užívate�ov verejných priestorov. 
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