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Abstract: Initial assessment of selected urban ecosystem services in the 
area of Bratislava – Staré Grunty 

Ecosystems in urban and suburban areas provide a whole range of 
ecosystem services. The quality of life in urban environment depends on large 
from the supply and distribution of these provisioning, regulating, cultural and 
supporting services. The aim of the presented article is to evaluate the results 
of an experimental assessment of selected urban ecosystem services in the 
area of Bratislava – Staré Grunty. From the wide range of urban ecosystem 
services we have selected the microclimatic service provided by urban green 
areas. Vegetation cover with different structures has variable microclimatic 
functions, it controls to a certain extent the discrepancies in microclimate of 
the city and mitigate the effects of urban heat island. Measurements of 
microclimate indicators took place at two selected sites, data on temperature 
and humidity was obtained by using special measurement instruments 
(dataloger, infrared video thermometer, temperature-humidity instrument). It 
was not possible to clearly express and quantify microclimatic service by 
short-term data collection of microclimate indicators, therefore long-term 
measurements are planned in the summer season of 2016. 
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ÚVOD  

Teória ekosystémových služieb v kontexte s mestským prostredím nachádza 
uplatnenie v mnohých oblastiach, napríklad v prepojení miest s biosférou, 
znižovaní ekologickej stopy človeka a ekologického dlhu miest, v posilnení 
odolnosti urbanizovaného priestoru voči globálnym zmenám a tiež vo zvýšení 
kvality života obyvateľov v mestách (TZOULAS et al. 2007). Ekosystémy v meste, 
v prímestských oblastiach a v širšom okolí miest prinášajú obyvateľom celý rad 
ekosystémových služieb. BOLUND & HUNHAMMAR (1999) identifikovali v tomto 
zmysle niekoľko služieb ekosystémov, ktoré označili ako kľúčové pre mestské 
prostredie. Sú to: regulácia kvality ovzdušia, regulácia mikroklímy, znižovanie 
hluku, regulácia odtoku povrchových vôd, čistenie odpadových vôd, 
poskytovanie kultúrnych služieb vo forme priestorov na rekreáciu a športové 
aktivity, služby vyvolávajúce estetický zážitok a tiež služby sprostredkovávajúce 
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vnímanie kultúrneho dedičstva, či duchovnej hodnoty. Tieto základné 
ekosystémové služby boli ďalšími autormi (napr. GÓMEZ-BAGGETHUN & BARTON 

2013) detailizované a rozčlenené do niekoľkých subkategórií (tab. 1).  

Kvalita života v mestskom prostredí súvisí, podľa výsledkov štúdie MEA 
(2005), priamo s úrovňou poskytovaných služieb, a to najmä zásobovacích, 
regulačných, podporných a kultúrnych, pričom podľa záverov spomínanej štúdie 
patria k najpreferovanejším služby poskytované mestskou zeleňou.  

V urbánnom priestore sa nachádza veľmi široké spektrum plôch zelene, 
ktoré sú spoločne označované ako tzv. mestská zeleň (REHÁČKOVÁ & 

PAUDITŠOVÁ 2006). Mestská zeleň reprezentuje súhrn všetkých rastlinných 
formácií na území mesta, obsahuje pôvodné, prirodzené, synantropné alebo 
človekom zámerne vytvorené spoločenstvá drevín a bylín domácej a 
introdukovanej flóry na rôznom stupni kultúrneho stvárnenia a s diferencovanou 
vnútornou štruktúrou (SUPUKA et al. 2000). Ich rozmiestnenie a vzájomná 
prepojenosť v sídle spolu s priľahlým okolím tvoria tzv. zelenú infraštruktúru 
mesta (BREUSTE et al. 2013). Problematikou zelene v mestách, jej 
charakteristikou, sledovaním funkcií, skúmaním rôznych atribútov sa zaoberá 
mnoho domácich a zahraničných autorov, napríklad REHÁČKOVÁ & PAUDITŠOVÁ 
(2004), BENEDICT & MCMAHON (2006), SUPUKA et al. (2008), LEHMANN (2010), 
RUŽIČKOVÁ (2010), BEAUCHAMP & ADAMOWSKI (2013) a mnohí ďalší, ktorí 
dokazujú, že zeleň v urbanizovanom prostredí je možné vnímať a hodnotiť z 
rôznych hľadísk. Na stanovenie ekosystémových služieb v mestskom prostredí 
sa používajú špecifické hodnotiace prístupy, na základe ktorých je zeleň 
hodnotená najčastejšie z pohľadu plnenia funkcií, dosahovania kvality, ale tiež z 
hľadiska jej dostupnosti, pričom sú zohľadňované rôzne úžitky jednotlivých 
urbánnych ekosystémov.  

 

METODIKA  

Cieľom príspevku je predstaviť pilotné hodnotenie vybraných ekosystémových 
služieb mestskej zelene na vybranom území – časti Bratislavy. Terénny 
prieskum a mapovanie základných prvkov mestskej zelene a následné 
hodnotenie vybraných ekosystémových služieb sa uskutočnilo v Bratislave, v 
mestskej časti Karlova Ves, zóna Staré Grunty. Výskum bol zameraný na okolie 
univerzitného areálu, ktorý je charakteristický vysokým podielom zelených 
plôch. V záujmovom území (obr. 1) sa nachádzajú tri subjekty Univerzity 
Komenského v Bratislave (Prírodovedecká fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a 
informatiky, Univerzitný vedecký park) a dve fakulty Slovenskej technickej 
univerzity (Fakulta elektrotechniky a informatiky a Fakulta informatiky a 
informačných technológií). 

Z ekosystémových služieb poskytovaných zeleňou bol pilotný výskum 
zameraný na reguláciu mikroklímy. Podľa ELIÁŠA (2010) vegetačná pokrývka s 
rôznou štruktúrou má významnú mikroklimatickú funkciu. Jej ochladzovací efekt 
nie je zanedbateľný počas letných tropických dní. MORENO-GARCIA (1994) už 
začiatkom 90. rokov minulého storočia zdôrazňoval, že správne navrhnutá 
zelená infraštruktúra v mestách dokáže do určitej miery regulovať odchýlky v 
mikroklíme mesta a tlmiť tak účinky mestského tepelného ostrova. Výskum 
mikroklimatickej funkcie mestskej zelene, sledovanie relevantných ukazovateľov 
a hľadanie súvislostí medzi potenciálom zelene a dopadmi klimatickej zmeny 
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teda predstavuje z vedeckého hľadiska veľmi dôležitú oblasť plnú výskumných 
výziev. 

Meranie mikroklimatických ukazovateľov sa uskutočnilo na dvoch lokalitách, 
zobrazené sú na obrázku 1. Pri výbere lokalít so zeleňou boli použité 
nasledovné preferenčné kritéria. Na lokalitách musela byť prítomná zdravá, 
vzrastlá drevina s dobre vyvinutým habitusom a s nízkym stupňom zápoja 
koruny. Lokality so zeleňou mali reprezentovať kvázi otvorený priestor bez 
vplyvu zastavaného územia a tiež priestor, na ktorom je vegetácia naopak 
pravdepodobne ovplyvnená blízkosťou antropogénnych prvkov typických pre 
mestské prostredie, v danom prípade blízkosťou budovy fakulty. Vybrané 
lokality boli polohovo lokalizované pomocou prístroja GPS.  

Sledovanými ukazovateľmi boli teplota vzduchu a vlhkosť vzduchu. Údaje o 
týchto fyzikálnych vlastnostiach vzduchu boli zaznamenávané pomocou 
meracích prístrojov. Pri meraniach boli použité dva záznamníky teploty a 
vlhkosti Pdf-Data Logger Log32TH s teplotným rozsahom od -40 do +70 °C, s 
presnosťou ±0.5 °C, digitálny teplomer a vlhkomer DTH DewPoint Pro s 
teplotným rozsahom od -40 až +70 °C, s presnosťou ±0.5 °C a RH–860 
infračervený video teplomer s kontaktnou sondou a vlhkomerom, s teplotným 
rozsahom od -50 do +1000 °C a s optickým pomerom 50:1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1:  Záujmové územie – univerzitný areál v Bratislave, Karlovej Vsi: Univerzita 

Komenského (UK) – FMFaI – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, PriF – 
Prírodovedecká fakulta, UVP – Univerzitný vedecký park; Slovenská technická 
univerzita (STU) – FEI – Fakulta elektrotechniky a informatiky, FIIT – Fakulta 
informatiky a informačných technológií (zdroj mapového podkladu: 
www.maps.google.sk) 

FMFaI UK 

FIIT STU 

PriF UK UVP UK 

FEI STU 

lokalita 1 

lokalita 2 
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Tab. 1: Klasifikácia kľúčových ekosystémových služieb mestskej zelene (upravené podľa MEA 2005; GÓMEZ-BAGGETHUN & BARTON 2013) 

 

Kategória Ekosystémové funkcie 
Ekosystémové služby 

mestskej zelene 
Príklady Príklady indikátorov pre hodnotenie 

Zásobovacie 
služby 

fotosyntéza – premena energie a 
získanie dôležitých látok pre rast 

zásobovanie potravinami 
rastliny pestované v komunitných a 

prímestských súkromných záhradách 
produkcia potravín (t/ha/rok) 

Regulačné 
služby 

absorpcia polutantov v listoch, stonkách 
a koreňoch rastlín 

regulácia kvality 
ovzdušia 

znižovanie koncentrácie polutantov  
v ovzduší 

O3, SO2, NO2, CO a PM10 μm  
tok znečisťujúcich látok (g/cm2/s) vynásobené 

pokryvnosťou drevín (m2) 

tienenie a evapotranspirácia regulácia mikroklímy 
tienenie, zvyšovanie vlhkosti vzduchu 

a redukcia nárazov vetra 
index plochy listov, 

teplota (°C) a vlhkosť (%) vzduchu 

odvádzanie zrážkovej vody, napájanie 
riek 

regulácia odtoku 
povrchových vôd 

zadržiavanie zrážkovej vody  
a spomalenie odtoku 

infiltračná kapacita pôdy, 
pomer spevnených plôch k priepustným 

plochám (ha) 

absorbcia zvukových vĺn redukcia hluku 
pohltenie, odchýlenie, odraz a lom 

zvukových vĺn 

plocha listov (m2) a vzdialenosť zdroja od 
ciest (m), redukcia hluku [dB(A)]/vegetačná 

jednotka (m3) 

zachytávanie a uskladňovanie CO2 regulácia globálnej klímy 
zachytávanie a uskladňovanie uhlíka 

v biomase zelených plôch 
zachytávanie a uskladňovanie CO2 drevinami 

(koeficient 3,67 pre konvertovanie CO2) 

odstránenie alebo rozloženie živín čistenie odpadových vôd 
filtrovanie, usádzanie častíc, viazanie 

živín 
P, K, Mg a Ca v mg/kg porovnané s pôdnymi 

a vodnými štandardmi kvality 

Podporné 
služby 

pohyb pohlavných buniek rastlín 
pomocou bioty 

polinácia a rozširovanie 
semien 

prostredie pre rôzne druhy živočíchov 
diverzita druhov, hojnosť výskytu vtákov a 

čmeliakov  

ekosystémy poskytujúce biotop, životné 
prostredie 

životné prostredie pre 
biodiverzitu 

prostredie pre živočíchov, ktoré ľudia 
radi sledujú 

hojnosť výskytu vtákov, motýľov a iných 
živočíchov, ktoré sú hodnotené pre ich 

estetické atribúty  

Kultúrne 
služby 

ekosystémy s rekreačnou hodnotou rekreácia 
možnosti pre rekreáciu, meditáciu, 

šport a relaxáciu 
plocha verejných zelených plôch (ha/obyvateľ 

alebo na každých 1 000 obyvateľov) 

ekosystémy s kultúrnou hodnotou kultúrne výhody 
získanie ekologických vedomostí, 

zdieľanie spoločných záujmov 
participácia, ekologická pamäť 

ekosystémy s estetickou hodnotou estetické výhody 
zvýšenie fyzického a mentálneho 

zdravia obyvateľov 
estetické ukazovatele  
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VÝSLEDKY  

Terénny prieskum pozostával z mapovania základných prvkov mestskej zelene 
v záujmovom území. Univerzitný areál je charakteristický vysokým podielom 
plôch pokrytých rôznymi vegetačnými porastami. Ide o krajinné prvky (trávniky, 
kríky, stromy, bylinné porasty) vypĺňajúce priestory medzi zastavanými 
plochami a spevnenými povrchmi. Ojedinele sa tu vyskytujú plochy s hustým 
drevinovým porastom, s vysokým stupňom zapojenia korún alebo naopak, aj 
lokality opustené s významným podielom zelene. Pre skúmanú zónu Staré 
Grunty sú tiež charakteristické solitérne dreviny, stromoradia, parky, parkovo 
upravené plochy, detské ihriská. Zmapované boli tiež opustené ruderalizované 
plochy. 

V druhovom zložení drevinových porastov dominuje topoľ (Populus), lipa 
(Tilia), javor (Acer), jarabina (Sorbus) a borovica (Pinus). Tieto porasty boli 
sadovníckym spôsobom vysadené v 60. rokoch 20. storočia. Iba v nedávnej 
minulosti pri príležitosti ukončenia výstavby budovy Fakulty informatiky a 
informačných technológií STU a Univerzitného vedeckého parku UK boli 
realizované nové výsadby drevín. Záujmové územie je v posledných rokoch 
vystavené enormnému urbanizačnému tlaku. Na úkor plôch zelene (ako hlavnej 
zložky poskytujúcej ekosystémové služby v urbanizovanom prostredí) sa 
zvyšuje podiel zastavaných plôch, čo sa v budúcnosti môže negatívne odraziť 
na kvalite života obyvateľov. Na základe poznatkov z terénneho prieskumu je 
možné konštatovať, že porasty zelene sú v záujmovom území pravidelne 
udržiavané. Dreviny v univerzitnom areáli sú v relatívne dobrom zdravotnom 
stave, sú vitálne, s minimálnymi primárnymi poškodeniami súvisiacimi s 
chorobami a nevhodnou starostlivosťou. Je teda možné predpokladať, že tieto 
plochy zelene môžu poskytovať niekoľko kľúčových ekosystémových služieb (v 
zmysle tab. 1).  

Pri hodnotení ekosystémových služieb mestskej zelene na dvoch vybraných 
lokalitách záujmového územia sme sa zamerali na mikroklimatickú funkciu 
vegetácie. V príspevku sú prezentované prvé výsledky pilotného výskumu. 
Merania vybraných ukazovateľov boli realizované v období medzi 17. 09. a 13. 
10. 2015. Záznamníky teploty a vlhkosti Pdf-Data Logger Log32TH boli 17. 09. 
2015 pripevnené v 250 cm výške nad zemou na vybrané dreviny (lipa, javor) v 
univerzitnom areáli v Bratislave – Karlovej Vsi na obdobie 27 dní. Počas tohto 
obdobia sa v 15 minútových intervaloch zaznamenávala teplota vzduchu a 
vlhkosť vzduchu. Každý týždeň boli údaje zo zberných zariadení odčítané. 
Údaje namerané na dvoch lokalitách boli konfrontované s údajmi zo 
Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) zaznamenávanými na 
meteorologickej stanici Bratislava – letisko.  

Obrázok 3 znázorňuje vývoj teploty vzduchu v sledovanom časovom 
intervale zaznamenanej na meteorologickej stanici SHMÚ – Bratislava – letisko 
a na dvoch zvolených lokalitách (lokalita 1 – javor a lokalita 2 – lipa). Na 
začiatku meraní (17. 09.) sme zaznamenali tropický deň, počas ktorého 
maximálna denná teplota vzduchu dosiahla viac ako 30°C. Nasledujúci deň (18. 
09.) už bol klasifikovaný ako letný deň, s teplotou 25°C a viac. Počas tropického 
(17. 09.) a letného dňa (18. 09.) v poobedňajších hodinách boli zaznamenané 
nižšie teploty vzduchu na oboch lokalitách v porovnaní s lokalitou Bratislava – 
letisko. Neskôr, od 19. 09. prišlo k postupnému ochladzovaniu ovzdušia, 
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nastúpilo obdobie tzv. „babieho leta“ charakteristické suchým, slnečným a 
teplým, málo veterným počasím s dennými teplotami okolo 20°C. Jeseň na 
Slovensku začína 23. septembra a vyznačuje sa prevažne daždivým a 
veterným počasím i keď prvé týždne môžu byť veľmi teplé a slnečné. Po 23. 09. 
počasie nadobudlo jesenný charakter, so zníženými nočnými aj dennými 
teplotami vzduchu, zvýšenou oblačnosťou a s výskytom zrážok. Od 11. 10. sme 
zaznamenali výrazné ochladenie, po tomto období boli namerané najnižšie 
teploty vzduchu (13. 10. 1,8°C ráno o 3:00 hod.).  

Obrázok 4 znázorňuje vývoj vlhkosti vzduchu zaznamenanom na 
meteorologickej stanici Bratislava – letisko a na dvoch lokalitách v univerzitnom 
areáli. Hodnoty namerané záznamníkmi teploty a vlhkosti v porovnaní s 
hodnotami z lokality Bratislava – letisko majú oneskorený charakter. Hodnoty 
zaznamenané SHMÚ sa vyznačujú väčšou amplitúdou, kým hodnoty z lokalít v 
univerzitnom areáli sú viac vyrovnané. Pozorované javy odôvodňujeme tým, že 
záznamníky teploty a vlhkosti boli umiestnené v perforovaných plastových 
obaloch, ktoré pravdepodobne vo veľkej miere spôsobili skreslenie nameraných 
hodnôt vlhkosti vzduchu. V budúcnosti na elimináciu podobných problémov 
budeme využívať špeciálne obaly dodávané distribútorom meracích prístrojov.  

Medzi 17. 09. a 13. 10. bolo realizovaných aj niekoľko nezávislých terénnych 
meraní digitálnym teplomerom a vlhkomerom DTH DewPoint Pro na overenie 
hodnôt zaznamenaných záznamníkmi teploty a vlhkosti. Ďalej bola skúmaná 
povrchová teplota koruny stromu, listov, konárov a kmeňa drevín so 
záznamníkmi pomocou infračerveného video teplomera RH–860, ktorý 
zabezpečuje spoľahlivé a presné meranie širokej škály objektov s rôznymi 
povrchovými materiálmi vďaka funkcii nastaviteľnej emisivity. Obrázok 2 
zobrazuje záznam vytvorený 20. 09. infračerveným video teplomerom, z 
ktorého je možné vidieť, že povrchová teplota kmeňa lipy bola ráno o 9:00 hod. 
16,9°C (obr. 2a) a povrchová teplota kmeňa javora 15,4°C (obr. 2b). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2a      2b 

Obr. 2:  Záznamy sledovaných ukazovateľov z 20. 09. 2015 z lokalít v univerzitnom 

areáli, v zóne Staré Grunty; fotodokumentácia kmeňa lipy a javora je 
vyhotovená infračerveným video teplomerom RH-860 



 

83 

Obr. 3:  Vývoj teploty vzduchu na meteorologickej stanici SHMÚ Bratislava – letisko a v dvoch skúmaných lokalitách v univerzitnom areáli 

Bratislava – Karlova Ves, zóna Staré Grunty počas obdobia 17. 09. – 13. 10. 2015 
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Obr. 4:  Vývoj vlhkosti vzduchu na meteorologickej stanici SHMÚ Bratislava – letisko a v dvoch skúmaných lokalitách v univerzitnom areáli 

Bratislava – Karlova Ves, zóna Staré Grunty počas obdobia  17. 09. – 13. 10. 2015 
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DISKUSIA  

Vykonané pilotné hodnotenie vybraných ekosystémových služieb mestskej 
zelene v univerzitnom areáli, v mestskej časti Bratislavy, v Karlovej Vsi, zóne 
Staré Grunty malo experimentálny charakter. Reguláciu mikroklímy – kľúčovú 
ekosystémovú službu – nie je možné kvantifikovať na základe mesačného 
zaznamenávania mikroklimatických ukazovateľov. Jesenné obdobie s 
premenlivým počasím nie je najvhodnejšie na skúmanie vplyvov plôch zelene 
na teplotu a vlhkosť vzduchu na lokálnej úrovni. Preto plánujeme vykonať 
systematické merania vybraných ukazovateľov v letnom období v r. 2016 so 
zameraním sa najmä na obdobia letných horúčav s tropickými dňami, počas 
ktorých maximálna denná teplota vzduchu dosiahne viac ako 30,0°C a na 
tropické noci, počas ktorých minimálna nočná teplota vzduchu neklesne pod 
20,0°C. Cieľom bude skúmať vplyv plôch pokrytých rôznymi porastmi vegetácie 
na mikroklimatické podmienky mestského prostredia. Takéto sledovania sa 
aktuálne realizujú v mnohých európskych krajinách. Ide často o komparatívne 
výskumy, v ktorých sa analyzujú a vyhodnocujú rovnaké ukazovatele, pričom sa 
hľadajú súvislosti v kontexte rôznych geografických podmienok. Sú to napríklad 
práce autorov HEUSINGER & WEBER (2015), BUYADI et al. (2015), ale tiež od 
SALATA et al. (2015) alebo YAO et al. (2011), ktoré sú orientované na výskum 
vplyvov jednotlivých prvkov mestského prostredia na mikroklimatické 
podmienky alebo na modelovanie mestskej mikroklímy. 
 

ZÁVER  

Mestská zeleň, resp. zelená infraštruktúra mesta, zohráva mimoriadne dôležitú 
environmentálnu úlohu v urbanizovanom prostredí. Hľadanie spôsobov pre 
udržateľné využívanie mestskej zelene, ktorá podporuje poskytovanie 
ekosystémových služieb, je jednou z najnáročnejších výskumných otázok. 
Výsledky prebiehajúcich lokálnych aj medzinárodných výskumov potvrdzujú 
významný potenciál zelene pre zabezpečenie kvality života obyvateľov v 
mestách, pre odolnosť miest voči globálnym zmenám a tiež pre schopnosť 
vysporiadať sa s environmentálnymi a socio-ekonomickými zmenami. Aj 
napriek množstvu dôkazov o existujúcom prepojení medzi zeleňou, mestským 
prostredím a kvalitou života v mestách by sme nemali brať poskytovanie 
ekosystémových služieb za samozrejmosť. Najčastejšie uvádzané výhody 
mestskej zelene v zmysle ekosystémových služieb nie sú doteraz dostatočne 
preskúmané a poskytované služby nie sú empiricky vyhodnocované. V rámci 
plánovania rozvoja územia je možné odvolávať sa na výsledky množstva 
prípadových štúdií z európskych a svetových miest venovaných otázkam 
ekosystémových služieb v mestskom prostredí. Ak však chceme sprostredkovať 
dôveryhodné informácie týkajúce sa ekosystémových služieb mestskej 
vegetácie, ktoré by mali byť nápomocné v procese územného plánovania a v 
rozhodovacích procesoch, je potrebný komplexný, systémovo orientovaný 
výskum, založený na získavaní údajov s maximálnym možným dôrazom na 
exaktnosť. Niektoré v literatúre najčastejšie citované výhody ekosystémových 
služieb sú totiž napriek „výskumnej popularite“ danej tematiky slabo 
preskúmané a naše chápanie väzieb medzi nimi a kvalitou života v mestách je 
stále obmedzené. Je potrebné, aby sa v budúcnosti využívali prístupy 
multispektrálneho hodnotenia ekosystémových služieb mestskej zelene, 
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pretože prostredníctvom individuálnych a nekompatibilných údajov o 
jednotlivých službách nie je možné zachytiť zložitosť tejto problematiky. 
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