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Abstract: Spatial database of accessibility structure of Bratislava city parks 
and its utilization in research of inhabitants’ preference to their visit rate 
Aim of this paper is to present special database of accessibility structure of city 
parks in Bratislava city. We are considering this factor as one of the main factors 
affecting health and quality of life in city regions. In our paper we are also 
presenting use of created spatial data in research of inhabitants’ preference in 
visiting of these green areas. Created GIS spatial data offer analytical base for 
studying of city green parks and areas and are also useful as background for 
research in other fields.   
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ÚVOD  

Plochy zelene v mestách plnia kľúčovú úlohu pri zachovaní biodiverzity a v 
urbánnych oblastiach poskytujú dôležité ekosystémové služby (GASTON et al. 
2005). Avšak ich primárnou funkciou s dôrazom na potreby mestského 
obyvateľstva sú podľa CALTHORPE (2003) verejné oddychové aktivity. Plochy 
zelene pôsobia ako miesta stretnutí, centrá rekreačných aktivít, detské ihriská, 
prípadne ako miesta piknikových posedení.  

Jedným z negatívnych trendov, ktorý môžeme pozorovať v mestách, je 
zintenzívňovanie výstavby na úkor zelených plôch. V rámci územného 
plánovania a manažmentu chýba často koncepčné riešenie ochrany plôch 
zelene, ich dostupnosti dopravnými prostriedkami (najmä verejná doprava a 
bicykel), prípadne budovanie nových plôch mestskej zelene s dostatočnou 
prístupovou infraštruktúrou. 

Mnohé štúdie preukazujú, že z pohľadu ľudskej spoločnosti je kvalita a 
dostupnosť zelených plôch významnejším faktorom ako ich celkový počet. 
Dostupnosť plôch zelene v mestách je jeden z významných indikátorov 
hodnotenia kvality života (REHÁČKOVÁ & PAUDITŠOVÁ 2004, 2006). 

Podľa odporúčaní Európskej Environmentálnej Agentúry (EEA) by mal mať 
každý občan mesta zabezpečený prístup k plochám zelene do 15 minút chôdze 
(GASTON 2005). 
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METODIKA  

Metodický postup spočíval v dvoch hlavných krokoch. V prvom kroku bolo 
potrebné vytvoriť v prostredí GIS priestorovú štruktúru dostupností mestských 
zelených plôch. V druhom kroku sme mohli následne vytvoriť príklad využitia 
údajov pri korelačnej analýze dostupnosti mestských zelených plôch a názorov 
obyvateľov na blízkosť takýchto plôch k ich bydlisku.  

Ako kľúčový objekt výskumu sme si zvolili 31 plôch verejne prístupnej 
mestskej zelene v Bratislave, ktoré plnia alebo by mali plniť rekreačnú funkciu 
(obr. 1). Pri ich výbere a charakteristike sme vychádzali z prác REHÁČKOVÁ & 

PAUDITŠOVÁ (2003, 2006) a REHÁČKOVÁ et al. (2007), ktoré sa zamerali na 
analýzu mestskej vegetácie na území Bratislavy. Minimálna veľkosť nami 
hodnotenej plochy bola stanovená na 0,5 ha, pričom sme prihliadali aj na 
významnosť a návštevnosť konkrétnej parkovo upravenej plochy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: Identifikované mestské zelené plochy v Bratislave  

V prípravnej fáze sme zozbierali a identifikovali zoznam verejne prístupných 
plôch zelene (podľa vyššie stanovených kritérií) v rámci mesta Bratislava, 
pričom sme takto identifikovali parky, sadovnícky upravené plochy, cintorín, 
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fragmenty prirodzených porastov aj lesopark (celkovo 31 plôch). Tieto plochy 
slúžiace na rekreáciu a oddych v priestore mesta Bratislavy súhrnne 
označujeme ako mestské zelené plochy. Následne boli všetky identifikované 
plochy vytvorené a zakreslené ako priestorové objekty v prostredí GIS s 
využitím ortofotosnímok a tiež spresnené vlastným terénnym prieskumom. Po 
vytvorení základnej vrstvy bolo možné GIS metódou „multiple ring buffer“ 
vytvoriť vrstvu koncentrických hierarchických dostupností mestských zelených 
plôch s priestorovým krokom 100 m. Za pomoci tohto postupu sme vytvorili 10 
oblastí so vzdialenosťami od 100 do 1000 metrov od identifikovaných plôch. 
Keďže vo výskume vychádzame z faktu, že východiskom pri  návšteve 
mestských zelených plôch sú bydliská obyvateľov mesta, bolo potrebné 
ignorovať vo vytvorených zónach plochy, ktoré plnia v rámci funkčnej štruktúry 
mesta iné ako obytné funkcie. Z toho dôvodu sme vytvorené zóny GIS metódou 
„Intersect“ zo skupiny nástrojov „Analyst tools“ prepojili s dostupnými údajmi o 
budovách v štruktúre mestského priestoru. Prienikom našej vytvorenej vrstvy a 
vrstvy objektov budov v meste Bratislava tak vznikol podklad poskytujúci 
priestorovú databázu objektov spolu s ich hierarchickým kategorizovaním podľa 
ich dostupnosti k mestským zeleným plochám. Napriek tomu, že v mestskom 
priestore opisuje vzájomné vzdialenosti lepšie tzv. manhattanská vzdialenosť, 
poskytuje takto vytvorená priestorová databáza dostatočne verný obraz o 
možnostiach obyvateľov jednotlivých obytných objektov navštevovať mestské 
zelené plochy. 

V druhom kroku metodického postupu sme sa rozhodli demonštrovať 
využiteľnosť vytvorených mapových vrstiev vo výskume mestských zelených 
plôch. Využili sme dotazníkový prieskum uskutočnený medzi 428 obyvateľmi 
Bratislavy. Z respondentov bolo cca 61 % žien a 39 % mužov. Medzi 
respondentmi prevládali dlhoroční obyvatelia Bratislavy. Respondenti boli 
zvolení náhodne, pričom jedinou podmienkou bol vek aspoň 18 rokov a aspoň 
príležitostné navštevovanie mestských zelených plôch za účelom rekreácie a 
oddychu. Z tohto dôvodu bol dotazníkový prieskum zrealizovaný priamo na 
mestských zelených plochách v Bratislave, čím sa podmienka navštevovania 
zelených plôch automaticky napĺňala. Dotazník obsahoval 6 otázok, pričom pre 
potreby tohto výskumu bola dôležitá otázka: Ako ste spokojný s dostupnosťou 
parkov a iných mestských zelených plôch v okolí vášho bydliska? 
Respondentov sme sa tiež pýtali na názov ulice ich trvalého bydliska, čo nám 
umožnilo s vysokou mierou presnosti priestorovo identifikovať jednotlivé 
odpovede a zároveň zachovať anonymitu jednotlivých respondentov. 

Jednotlivé odpovede bolo možné presne kategorizovať podľa odpovedí 
týkajúcich sa dostupnosti k mestským zeleným plochám. Následne sme 
použitím štatistickej metódy korelačnej analýzy identifikovali vzájomný vzťah 
medzi názormi obyvateľov na dostupnosť mestských zelených plôch a nami 
vytvorenou priestorovou kategorizáciou tejto dostupnosti. 
 

VÝSLEDKY  

Základným výstupom príspevku je priestorová databáza dostupností mestských 
zelených plôch. Údaje, ktoré je možné vidieť na obrázku 2 sú vo forme 
samostatných plošných objektov, ktoré reprezentujú plochy plniace najmä 
obytné a ďalšie funkcie v rámci štruktúry mesta spolu s ich intervalovou 
vzdialenosťou k najbližšej mestskej zelenej ploche.  
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Z mapy je možné pozorovať priestorové rozloženie mestských zelených 
plôch v Bratislave, ich hustotu najmä v centre mesta a ich absenciu v niektorých 
najmä okrajových častiach. Koncentrické zóny okolo mestských zelených plôch 
boli vytvorené s krokom 100 metrov, pričom maximálna vzdialenosť od 
mestských zelených plôch predstavuje 1000 metrov. Táto vzdialenosť bola 
zvolená s ohľadom na približnú reprezentáciu 15 minúť pešej chôdze v 
mestskom prostredí, čo je referenčný údaj pre dostupnosť rekreačných plôch 
podľa EEA. 

Pre ilustráciu, ktoré oblasti Bratislavy sa nachádzajú vo vzdialenosti do 1000 
metrov od mestských zelených plôch a ktorých dostupnosť k týmto plochám je 
horšia, sme pripravili obrázok 3. Na obrázku sú čiernou farbou vyznačené 
oblasti, z ktorých je dostupnosť horšia. Ako je vidieť, ide predovšetkým o 
okrajové oblasti mesta. Aj z tohto dôvodu nás zaujímalo či budú obyvatelia v 
týchto častiach mesta pociťovať horšiu dostupnosť k plochám mestskej zelene. 
 
 

 
Obr. 2: Zóny dostupnosti mestských zelených plôch v Bratislave 
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Na už uvedenú otázku: „Ako ste spokojný s dostupnosťou parkov a iných 
mestských zelených plôch v okolí vášho bydliska?“ odpovedalo 42 % 
respondentov, že sú spokojní, 24 % bolo veľmi spokojných a 26 % bolo menej 
spokojných. Len 8 % z nich bolo nespokojných. Z korelačnej analýzy 
(Pearsonov korelačný koeficient) medzi názormi obyvateľov na dostupnosť 
mestských zelených plôch a vzdialenosťou ich bydliska k týmto plochám to však 
jednoznačne nevyplýva. Hodnota korelácie bola v prípade všetkých 
respondentov 0,162, čo môžeme považovať za slabú až žiadnu koreláciu. 

Pri bližšom skúmaní výsledkov dotazníkového prieskumu sme si uvedomili, 
že názory respondentov na dostupnosť parkov a mestských zelených plôch sú 
v priemere veľmi pozitívne aj v okrajových častiach mesta. Domnievame sa, že 
obyvatelia týchto oblastí využívajú na rekreáciu a oddych dostupné lesné 
porasty Malých Karpát či lužné lesy v oblasti Dunajské luhy.  

Z tohto dôvodu nevnímajú negatívne väčšie vzdialenosti ich bydliska k 
mestským zeleným plochám. Rozhodli sme sa náš predpoklad potvrdiť 
vybraním časti respondentov nachádzajúcich sa  do 1000 m od nami 
identifikovaných mestských zelených plôch a zistiť koreláciu ich názorov s ich 
reálnou vzdialenosťou k týmto plochám. Hodnota korelácie v tomto prípade 
vzrástla na hodnotu 0,598, čo považujeme za strednú až silnú koreláciu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3: Dostupnosti mestských zelených plôch v Bratislave 
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DISKUSIA  

Skúmanie dostupnosti plôch zelene v sídlach patrí v rámci územnoplánovacej 
praxe k doplnkovým ukazovateľom, ktoré sa štandardne nepremietajú do 
regulatívov. Z hľadiska hodnotenia kvality života v sídelných štruktúrach však 
dostupnosť obyvateľov k plochám zelene reprezentuje dôležitý indikátor. 
Potrebe zisťovania dostupnosti ku konkrétnym plochám, či objektom zodpovedá 
aj súbor GIS nástrojov, ktoré sa využívajú v rámci územnoplánovacích 
procesov, ide najmä o sieťové analýzy (napr. COMBER et al. 2008), ale aj o iné 
štandardné nástroje GIS programov (CALTHORPE 1993; OH & JEONG 2007). 
Vzdialenostnými analýzami v programoch GIS a ich aplikáciami  vo výskume a 
praxi sa venujú tiež práce KUSENDOVEJ (2002), KUSENDOVEJ & SZABOVEJ (1998). 

Dostupnosťou obyvateľov sídiel k parkom sa zaoberalo v posledných dvoch 
dekádach mnoho štúdií. Napríklad obyvatelia Štokholmu boli v r. 2001 
podrobení sociologickému výskumu, realizovaným švédskou výskumnou 
agentúrou TEMO, v ktorom bolo zisťované, či obyvatelia pociťujú v blízkosti 
svojho domu dostatok/nedostatok parkov a plôch zelene. Výsledok bol, že 
najväčší nedostatok zelene pociťujú obyvatelia z vilových štvrtí. Takéto zistenie 
potvrdil aj iný výskum, realizovaný agentúrou Utredningsoch statistikkontorets 
(USK) v r. 2005, v rámci ktorého bolo oslovených 5 400 respondentov. Jedna z 
otázok bola: „Ako často navštevujete obľúbený park, resp. nejakú plochu 
zelene?“. Tak ako výskum švédskej agentúry TEMO v r. 2001, aj tento potvrdil, 
že ľudia z vnútorného mesta a z vilových predmestí navštevujú verejné parky a 
parkovo upravené plochy častejšie v porovnaní s ostatnými opytovanými 
respondentami. Tento záver v princípe korešponduje aj s našimi zisteniami, ak 
predpokladáme, že nízky stupeň korelácie v prvom stupni výskumu (0,162) bol 
stanovený preto, že obyvatelia Bratislavy využívajú na rekreáciu a oddych 
plochy zelene, v danom prípade síce dostupné lesné porasty Malých Karpát či 
lužné lesy v oblasti Dunajské luhy a v malej miere parky a parkovo upravené 
plochy. 

K iným zisteniam sa dopracoval v r. 2004 krajinný architekt Anders 
Sandberg (STÅHLE 2005), ktorý počítal návštevnosť v 11 parkoch Štokholmu (5 
parkov je lokalizovaných vo vnútornom meste a 6 v postmodernistických 
predmestiach). Záver výskumu znel, že návštevnosť parkov vo vnútornom 
meste nie je vždy vyššia oproti ostatným sledovaným parkom. Navyše zistil, že 
parameter rozlohy plochy zelene nezohráva v súvislosti s návštevnosťou parkov 
žiadnu významnú úlohu. 

REHÁČKOVÁ & PAUDITŠOVÁ (2006) poukazujú na to, že popri rôznych 
sociologických výskumoch je vhodné konfrontovať výsledky tiež 
prostredníctvom GIS analýz. Dostupnosť plôch zelene je napríklad možné 
vyhodnotiť prostredníctvom merania osových vzdialeností. Relevantné je 
meranie: 
- blízkosti plôch zelene 
- topologickej prístupnosti k plochám zelene 
- topologickej dostupnosti plôch zelene pre obyvateľov. 

Pri hodnotení dostupnosti pomocou GIS nástrojov je limitom stanovená 
vzdialenosť. STÅHLE (2005) vzdialenosti pri výskume akceptoval a zhrnul, že 
vzhľadom na vysokú priestorovú integritu vnútromestských parkov sú tieto 
dobre „viditeľné“ a prístupné, preto sú navštevovanejšie oproti parkom 
lokalizovaným v predmestských častiach mesta. 
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Pre Bratislavu bola v r. 2006 realizovaná analýza dostupnosti parkov a 
parkovo upravených plôch (REHÁČKOVÁ & PAUDITŠOVÁ 2006). Pre hodnotenie 
bolo vybraných 13 lokalít, ktoré by mali v rámci mesta plniť predovšetkým 
rekreačnú (oddychovú) funkciu. Do hodnotenia boli zahrnuté plochy 
lokalizované v 7 mestských častiach. V ostatných desiatich mestských častiach, 
ktoré neboli zahrnuté do tohto hodnotenia sa buď žiadne parky nenachádzajú, 
alebo sa tu vyskytujú parkovo upravené plochy, ktoré však rozlohou alebo 
kvalitou nezodpovedajú plochám s celomestskou rekreačnou funkciou. Zo 
všetkých sedemnástich mestských častí Bratislavy sú parky a parkovo 
upravené plochy najviac zastúpené v Starom Meste, a teda aj dostupnosť pre 
obyvateľov tejto mestskej časti je v podmienkach Bratislavy najlepšia. Napriek 
tomu z celkovej rozlohy Starého Mesta (961,60 ha) je pokrytých dostupnosťou 
parkov a parkovo upravených plôch do 300 m len 39,56 % územia, pri 
dostupnosti do 700 m je to 75,11 % územia a pri dostupnosti do 1 000 m sú 
parky v Starom Meste dostupné pre obyvateľov tejto mestskej časti takmer z 
celého jeho územia (90,83 %). 

Najhoršia situácia je v mestskej časti Petržalka, kde je v rámci Bratislavy 
najvyššia hustota obyvateľov na 1 km

2 
(4 087 obyv./1 km

2
). K dispozícii je v 

súčasnosti len jeden park – Sad Janka Kráľa, ktorý je pre rekreovanie a oddych 
pri dostupnosti 300 m určený len obyvateľom veľmi malej časti Petržalky, 
konkrétne z ul. Černyševského. Pre obyvateľov Starého Mesta je v zmysle 
vzdialenosti do 300 m Sad Janka Kráľa nedostupný. 

V prípade dostupnosti do 700 m je „spádová“ oblasť väčšia. Park je na 
strane Petržalky dostupný pre obyvateľov 12 ulíc. V rámci Starého Mesta je Sad 
Janka Kráľa dostupný pre obyvateľov ulíc: Rázusovo nábrežie, Vajanského 
nábrežie, Tobrucká, Dobrovičova, Múzejná, Kúpeľná, Mostová, Riečna, Lodná, 
Rigeleho, Hviezdoslavovo námestie, Palackého, Medená, Tallerova, Fajnorovo 
nábrežie a čiastočne aj Štúrova ulica. Pri vzdialenosti 1000 m od parku je rádius 
ulíc, z ktorých je park dostupný o niečo väčší ako pri 700 m, principiálne však 
ide z celomestského hľadiska o malý počet obyvateľov, pre ktorých plní tento 
park funkciu krátkodobej rekreácie.  

Zaujímavým ukazovateľom je vyjadrenie dostupnosti parkov prostredníctvom 
rozlohy územia, z ktorého sú parky dostupné. Z celkovej rozlohy Starého Mesta 
je 39,56 % pokrytých dostupnosťou parkov do 300 m. Z uvedeného vyplýva, že 
pre obyvateľov z viac ako polovice celého územia mestskej časti Staré Mesto 
(961,59 ha) nie je do 300 m dostupný žiadny park. Tento údaj je čiastočne 
skreslený, pretože zahŕňa aj plochy, ktoré nie sú obývané, ale vzhľadom na 
vysokú zastavanosť mestskej časti a hustotu obyvateľstva je možné tento 
príklad brať ako orientačný ukazovateľ. Navyše ide o jedinú MČ Bratislavy, v 
ktorej sa nachádza viac ako jeden, resp. dva  parky a napriek tomu je ich 
dostupnosť nízka. 
 

ZÁVER  

Výskumom sme potvrdili, že reálna vzdialenosť bydliska od mestských zelených 
plôch ovplyvňuje vnímanie obyvateľov na ich dostupnosť. Taktiež sme zistili, že 
blízkosť viacerých lesných porastov v okolí mesta tiež ovplyvňuje názory 
obyvateľov, ktorí ich využívajú, na rekreačné a oddychové účely.  

Na príklade korelačnej analýzy sme potvrdili využiteľnosť a presnosť 
vytvorenej priestorovej databázy dostupností mestských zelených plôch, ktorá 



12 

predstavuje analytický podklad použiteľný pri ďalšom výskume mestských 
zelených plôch na území mesta Bratislava. 

Kombinovanie sociologického výskumu a priestorových analýz je najmä v 
mestskom prostredí nesmierne dôležité pre pochopenie komplexnej 
problematiky systému mesta. Výsledky tohto výskumu môžu pomôcť mestským 
plánovačom a vedeniu mesta v efektívnejšom rozmiestnení mestských 
zelených plôch a dopomôcť tak k zvýšeniu kvality celého mestského prostredia. 
Možnosti trávenia voľného času sú podstatnou podmienkou kvality bývania v 
mestskom prostredí a predstavujú dôležitý zdravotný aspekt obyvateľov týchto 
oblastí. 
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