
PRÍLOHA č. 10 PRÍNOSY OPATRENÍ V OBLASTI 
ADAPTÁCIE MIEST NA ZMENU KLÍMY 

 
 
1. PRÍNOSY STROMOV 

 
 
Prínos stromov pre znižovanie emisií je významný. Fotosyntézou za 

účasti slnečného žiarenia vyrábajú kyslík a pohlcujú kysličník uhličitý. 
 
 
Vplyv na klímu a úspory energie  

 
 

Zvyšujúca sa urbanizácia krajiny v posledných 50 rokoch sa dáva do 
súvisu aj so zmenami teplotného režimu v centrách veľkých miest. Hlavnou 
príčinou je neustále sa zvyšujúce sa percento teplo-pohlcujúcich povrchov ako 
sú napr. rozsiahle asfaltové resp. vydláždené plochy ( parkoviská, ulice ) a 
budovy s tmavými strechami. S narastajúcou teplotou sa zvyšuje spotreba 
energie na ochladzovanie budov ( klimatizácia ), narastá množstvo emisií CO2 

produkovaných výrobcami energie spaľujúcimi fosílne palivá, zvyšujú sa 
nároky na vodné zdroje, v mestách sa hromadí smog a zvyšuje sa chorobnosť 
populácie ( problémy s dýchaním, astma, ochorenia obehového systému, .. ). 
   
 
 
2. VPLYV NA KVALITU OVZDUŠIA            
 
 

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.  

 
 
3. PRÍNOS STROMOV K ZNIŽOVANIU ERÓZIE A POVRCHOVÉHO  
ODTOKU      
 
 

Stromy svojou koreňovou sústavou stabilizujú pôdu a korunovou 
vrstvou brzdia silu kvapiek dopadajúcich na nechránený pôdny povrch, čím 
účinne zabraňujú nástupu eróznych procesov.  Stromy tiež zachytávajú a do 
určitej miery v korunovej vrstve aj "akumulujú" atmosferické zrážky, čím sa 
odďaľuje povrchový odtok a znižuje nebezpečenstvo vzniku záplav. Rast 
koreňovej sústavy a rozkladné procesy prebiehajúce v pôde zvyšujú vodnú 
kapacitu pôdy. Výsledkom je znižovanie rizika záplav a pravidelné dopĺňanie 
zásob podzemných vôd, ktoré v mnohých oblastiach predstavujú jediný zdroj 
pitnej vody pre často rozsiahle sídelné komunity.      
 
 
 



4. VPLYV STROMOVEJ ZELENE NA ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATE ĽSTVA 
A JEHO BEZPEČNOSŤ            

 
 
Blízkosť stromov medzi iným napr. spomaľuje premávku na cestách 

a zvyšuje počet "nachodených kilometrov".    
 
 
5. STROMY ZNIŽUJÚ KRIMINALITU A UPEV ŇUJÚ SOCIÁLNE VÄZBY       
 
 

Stromy môžu výrazným spôsobom prispievať k znižovaniu kriminality a 
domáceho násilia. Výsledky štúdie zameranej na kriminalitu v obytných 
mestských zónach jednoznačne preukázali pozitívny vzťah medzi výmerou 
mestskej zelene a násilnými a majetkovými trestnými činmi. Zelené plochy 
lákajú obyvateľov tráviť viac ich voľného času mimo domovov, čím je okolie 
viac pod "drobnohľadom" jeho obyvateľov, ľudia sa navzájom lepšie poznajú a 
sú schopní skôr identifikovať nevítaných návštevníkov resp. rozpoznať 
podozrivé skutočnosti. Pravidelne udržiavané plochy zelene signalizujú 
potenciálnym kriminálnikom záujem vlastníkov nehnuteľností o ich 
bezprostredné okolie vrátane otázok osobnej bezpečnosti.    
 
 
6. VPLYV STROMOVEJ ZELENE NA VÝKONNOS Ť ZAMESTNANCOV      
 
 

Zeleň v blízkosti kancelárskych, obchodných a výrobných priestorov 
priamo ovplyvňuje výkonnosť a zdravotný stav ich zamestnancov. Úspešné 
firmy už dávno pochopili výhody zelených plôch v blízkosti ich prevádzok. 
Nielen výhľad z okna kancelárie, ale aj možnosť stráviť obedňajšiu prestávku 
prechádzkou po parku sa priamo premieta do zníženej hladiny pracovného 
stresu a zvýšenej výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Významne sa tiež 
skracuje dĺžka trvania stresu a obdobie "regenerácie".   
 
 
7. ENVIRONMENTÁLNE PRÍNOSY STROMOVEJ ZELENE  
 
 

Význam stromovej zelene v urbanizovanej krajine:  
 
 
Tieň 
 
 
- lokality so stromami majú nižšiu teplotu prostredia 
 
- teplota spevnených povrchov v tieni stromov je v lete na plnom slnku 

nižšia ako v ich bezprostrednom okolí 
 



- stromy znižujú náklady na ochladzovanie budov ( klimatizáciu ) 
v letných mesiacoch  

 
 

Vietor 
 
 
- zníženie rýchlosti vetra sa rovná úspore nákladov na vykurovanie 
 
- úspora nákladov na vykurovanie v dôsledku regulácie rýchlosti vetra 
 
- vetrolamy predstavujú účinnú ochranu pred vetrom, najmä 

v prirodzene otvorenej krajine 
 
 

Aktívna evaporácia 
 
 

- 65% tepla pohlteného stromom pri priamom slnečnom osvetlení je 
aktívnou evaporáciou z povrchu listov rozptýlených 

 
- vegetácia za slnečných letných dní uvoľní do ovzdušia vo forme pary 

množstvo vody 
 
- aktívne odparovanie stromov znižuje náklady na ochladzovanie budov 
 

 
Znečistenie ovzdušia 

 
 

- stromy v mestskom parku sú za deň schopné z ovzdušia odstrániť 
množstvo prachových škodlivín, NO2, SO2 a CO  

 
- zníženie množstva prachových škodlivín v uliciach so stromovou 

zeleňou 
 
- v súčasnosti je v komunálnych lesoch "uskladnených" množstvo ton 

uhlíka 
 
- 1 strom je schopný ročne naviazať až 6,5 kg uhlíka 
 

 
Regulácia odtoku zrážkovej vody  

 
 

- množstvo zimných zrážok zachytených a odparených opadavými 
drevinami 

 
- množstvo zimných zrážok zachytených a odparených vždy zelenými 

druhmi drevín 



- množstvo zrážok vo vegetačnom období zachytených a odparených 
stromovou vegetáciou 

 
- zvýšenie stromového vegetačného krytu znižuje povrchový odtok 

v sídelných oblastiach  
 
- pokles odtečenej búrkovej vody dôsledok zachytenia zrážok 

v korunovej vrstve stromov 
 
- pokles odtečenej zrážkovej vody do kanalizácie  

 
 

Kvalita vody / erózia 
 
 

- mestská stromová zeleň a lesy v okolí sídiel fungujú ako filtre 
zachytávajúce živiny, sedimenty a škodliviny obsiahnuté v zrážkach 
a vďaka vyrovnanejšiemu odtoku zvyšujú efektivitu napĺňania 
podzemných vodných zdrojov 

 


