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...pomáha naplniť hlavný cieľ Stratégie adaptácie, ktorým je „vhodnými mechanizmami
zabezpečiť ochranu hl. mesta SR Bratislavy pred zvýšeným nebezpečenstvom dopadov
zmeny klímy, pomocou vhodných adaptačných opatrení zvýšiť odolnosť mesta na
očakávané výzvy ďalšieho rozvoja spoločnosti a poskytnúť potrebné informácie a
nástroje, ktoré uľahčia celý proces rozhodovania a riadenia mesta“.

Foto: Eva Streberová, UHA, HM SR Bratislava

AKČNÝ PLÁN ADAPTÁCIE na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
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Počet navrhovaných opatrení v
strategických cie ľoch 

Cieľ 1: Hodnotenie zraniteľnosti mesta na
zmeny klímy

Cieľ 2: Adaptácia na zmenu klímy a miestne
politiky mesta

Cieľ 3:  Klimaticky neutrálne mesto

Cieľ 4: Povedomie - Informovanosť -
Participácia - Spolupráca

Cieľ 5: Hodnotenie adaptácie mesta na zmenu
klímy



27
opatrení akčného plánu              

z hľadiska náročnosti na realizáciu:

� 14 krátkodobých opatrení - v časovom  
horizonte 1až 3 roky,

� 8 strednodobých opatrení - v časovom 
horizonte 3 až 5 rokov,

� 5 dlhodobých opatrení - v časovom horizonte 
5 a viac rokov.

� 19 opatrení - bez nárokov na výdavky 
(formou regulatívov, pokynov, usmernení 
metodických usmernení, záväzných 
stanovísk, zadaní pre spracovanie ÚPD a 
ÚPP). 

� zdroje v rámci rozpočtu mesta (v súlade s 
indikatívnou finančnou časťou PHSR) 

� externé zdroje (grantové schémy a 
programy).



� Projekt je podporený grantom z Horizont 2020 - schéma projektov pre aplikovaný výskum 

� Prínosom projektu je riešenie tvorba nástrojov dôležitých pre plánovanie rozvoja mesta aj 

vzhľadom k jeho odolnosti (reziliencii) voči prejavom zmeny klímy (extrémne teploty, zrážky 

a pod.). 

� Do projektu sú zapojené mestá: Paríž – Bilbao – Manchester - Bratislava

� Celkovo je v projekte 21 partnerov zo 17 krajín 

� Bratislava sa spolupodieľa na tvorbe týchto nástrojov, cieľom je vytvoriť unikátne zdroje 

informácií pre potreby plánovania rozvoja mesta

� Niektoré výstupy sú už v súčasnosti sprístupnené verejnosti ďalšie budú dostupné po 

ukončení projektu (31.10.2018) - „Atlas dopadov zmeny klímy“ na území HM SR Bratislavy

Photo: https://de.wikipedia.org, UHA 

Climate resilient cities and infrastructure project 
Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry



V prípade Bratislavy boli sledované:

� dopady na zdravie obyvateľstva 

� zraniteľnosť vybranej infraštruktúry mesta na 

extrémne horúčavy, zrážky a suchá

METODICKÝ POSTUP PRE HODNOTENIE 
ZRANITEĽNOSTI MIEST A VITÁLNYCH INFRAŠTRUKTÚR 
NA ZMENU KLÍMY 

Výstupy pre HM SR Bratislavu v spolupráci s partnermi projektu 

Fraunhofer IAIS a Prírodovedeckou fakultou UK:

� Unikátna databáza údajov - vybrané demografické štatistiky, údaje o zdravotnej

starostlivosti a zdraví obyvateľov, sociálnej oblasti, využitie územia (land-cover a land

use), hydrologické a hydrogeologické údaje a mnohé ďalšie.

� ATLAS - celomestské mapy zraniteľnosti, citlivosti, disponibilnej kapacity, expozície,

ohrozenia a rizika dopadov zmeny klímy, tematické mapy so zameraním na vybrané

infraštruktúry mesta a klimatické hrozby

Climate resilient cities and infrastructure project 
Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry
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TERMIVÍZNE SNÍMKOVANIE v rozpätí 10tich rokov
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Zdroj: maps.google.com,             Útvar hl.architektky, Bratislava, 2016   

Ukážka termovizuálneho snímkovania, T = 29 C, 1.9.20 16UKÁŽKA TERMIVÍZNEHO SNÍMKOVANIA_Hodžovo námestie



Porovnanie termovízneho leteckého snímkovania teploty povrchu v lete v roku 2016 (vľavo) a jeho modelovanie 
pomocou GIS (vpravo). Vypracoval: Útvar hlavnej architektky v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK.

Zdroj: Informačný systém katastra nehnuteľností®, Úrad geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky, 2018.

TERMOVÍZNE SNÍMKOVANIE_aplikácia v GIS



Modelovanie teploty rôznych povrchov na
území HM SR Bratislavy na základe vstupných
údajov o teplote povrchov získaných leteckým
termovíznym snímkovaním (1.9.2016, teplota
vzduchu 29°C, o 13,00h).

Na rastrových termovíznych snímkach boli
identifikované plochy podľa ich spôsobu
funkčného využitia a z týchto plôch boli na
úrovní pixelov v °C odčítavané zaznamenané
teploty povrchov. Detailnosť analýzy mapového
podkladu jednotlivých druhov povrchov
zodpovedala podrobnosti katastrálnej mapy,
ktorá bola použitá ako podkladová mapa.

Následne sme v zmysle kartografických
pravidiel vytvorili zo zaznamenaných
a spriemerovaných teplôt povrchov 5 stupňovú
teplotnú škálu.

Bratislava_Modelovanie teploty povrchov

Teplota povrchov



Možnosť ďalšieho 
využitia:

Monitoring zelených 
adaptačných opatrení 
(zelenej infraštruktúry –
aktívny chlorofyl a živá 
biomasa červenou 
farbou)
_________________________
Satelit LANDSAT 8 NASA





Model ... ... indikátor







Výstupy pre HM SR Bratislavu v spolupráci s partnermi projektu Tecnalia (Španielsko) a 
Prírodovedeckou fakultou UK: 
� preklad adaptačnej knižnice do slovenčiny - verejne dostupné na http://www.resin-

cities.eu/resources/library/ („Access the library“)
� Zhrnutie a vyhodnotenie poznatkov o efektivite viac ako 100 adaptačných opatrení z takmer 300 

zdrojov 

KNIŽNICA ADAPTAČNÝCH OPATRENÍ 



https://euractiv.sk/section/energetika/news/

https://www.zeit.de/zeit-wissen/2006/06/Serie_2050_-_Umwelt.xml

Extenzívna VEGETAČNÁ STRECHA

Stav pred rekonštrukciou plochých striech na verejnej budove - Domov seniorov ARCHA  
v Bratislave/Kramáre pozitívne vplývajú na mikroklímu vnútrobloku

zdroj: ÚHA 

PREHRIEVANIE VNÚTROBLOKU



https://euractiv.sk/section/energetika/news/

Extenzívna VEGETAČNÁ STRECHA

Stav po rekonštrukcii plochých striech na verejnej budove 
vegetačné extenzívne strechy 

Domov seniorov ARCHA pozitívne vplývajú na mikroklímu vnútrobloku zdroj: ÚHA 

ZMENA MIKROKLÍMY VNÚTROBLOKU



VODOZÁDRŽNE OPATRENIA V MESTSKEJ KRAJINE

OCHRANA PROTI SUCHU



https://euractiv.sk/section/energetika/news/

KONTAKT BUDOVY S NEZASTAVANÝM PRÍRODNÝM 
PRIESTOROM

ALTERNATíVNE ZDROJE ENERGIE

https://www.enbausa.de/solarenergie



CELKOVÁ OBNOVA BYTOVÉHO DOMU 
HOROVA_DEVÍNSKA NOVÁ VES_PROJEKT EU GUGLE



PARKOVANIE  NA VODOPRIEPUSTNÝCH PLOCHÁCH
GREEN PARKING



MOBILITA_MESTO KRÁTKYCH VZDIALENOSTÍ
� ZDIEĽANÝ PRIESTOR



PREMOSTENIE METSKEJ DIAĽNICE
BRIDGE OVER CITY HIGHWAY



PREMOSTENIE METSKEJ DIAĽNICE
BRIDGE OVER CITY HIGHWAY



PREMOSTENIE METSKEJ DIAĽNICE
BRIDGE OVER CITY HIGHWAY



https://euractiv.sk/section/energetika/news/

https://www.zeit.de/zeit-wissen/2006/06/Serie_2050_-_Umwelt.xml

PARČÍK SVORADOVA

Stav pred realizáciou
zdroj: ÚHA 

Nevyužívaný pozemok HMSR Bratislavy v MČ Staré Mesto



PARČÍK SVORADOVA

Stav pred realizáciou
zdroj: ÚHA 



https://euractiv.sk/section/energetika/news/

https://www.zeit.de/zeit-wissen/2006/06/Serie_2050_-_Umwelt.xml

PARČÍK SVORADOVA

Stav po realizácii
zdroj: ÚHA 

Obľúbený multifunkčný verejný priestor



https://euractiv.sk/section/energetika/news/

https://www.zeit.de/zeit-wissen/2006/06/Serie_2050_-_Umwelt.xml

PARČÍK SVORADOVA

Stav po realizácii
zdroj: ÚHA 

Obľúbený multifunkčný verejný priestor



PARTICIPATÍVNE PLÁNOVANIE
Parčík Svoradova



… ďakujem za pozornosť! ...thank you for your attention!

BRATISLAVA 2018


