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Odolné sídliská - sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy



Čo môžu urobiť mestá, aby udržali kvalitu života 

obyvateľov a nezhoršovali celkovú situáciu? 

Ako zabrániť prehrievaniu verejných priestorov? 

O čom budeme hovoriť? 



Emisie skleníkových plynov, globálne 

otepľovanie, zmena klímy – 1. cieľ zníženie emisií
Priemysel                     Doprava                  Budovy      Odpady, poln. A odlesnenoe

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/global-and-european-temperature-8/assessment



Zmeny v klimatických 
charakteristikách –
osobitne teplota a zrážky
Dopady na všetky sektory

Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene 

klímy

Príprava na zmeny – 2. cieľ - Adaptácia



www.odolnesidliska.sk



Vytvorenie Klimatického plánu 

v Karlovej Vsi (Doprava, Energie, 

Zmeny v užívaní krajiny)

Vytvorenie nástroja na hodnotenie 

klimatickej odolnosti a na meranie 

účinnosti opatrení

Vytvorenie katalógu opatrení, ktoré je 

možné realizovať na budovách a 

priestranstvách



Zvýšenie priemerných teplôt a letných 

horúčav – ako sa prispôsobiť?

• Viac zelene – aktívne 

chladenie

• Tienenie 

(prostredníctvom 

vegetácie, konštrukcie)

• Voda

• Farby

• Materiály



Sucho a prívalové zrážky  – ako sa 

prispôsobiť?

• Viac zelene – aktívne

zachytáva zrážky

• Menej nepriepustných

plôch cieľom vsakovania

• dažďové záhrady, terénne

depresie, zasakovacie

bloky

• Aktívne prvky s cieľom

zachytenia vody –

podzemné zásobníky (voda

sa následne využíva),

jazierka



Zvyšovať podiel zelených plôch –

trávnik, trvalky, dreviny

•opínavé dreviny na fasádach,

• zelené strechy a steny a pod. 

Príklady:



Povrchy – príklady:

Minimalizovanie podielu nepriepustných povrchov



Zachytávanie dažďových vôd formou zaústenia 

strešných a terasových zvodov do zberných rigolov a 

odvedenie zachytenej vody do vsaku a zberných 
jazierok (poldrov, dažďových záhrad)

Zrážková voda – príklady:





Aktivity projektu DELIVER

❑ Pilotné hĺbkové rekonštrukcie s cieľom zníženia 

energetickej náročnosti dvoch vybratých 

verejných budov v správe

MČ Bratislava-Karlova Ves: 

ZŠ A.Dubčeka a MŠ Kolískova

❑ Vytvorenie vzdelávacieho centra pre klímu a 

biodiverzitu 

❑ Realizácia praktických opatrení na verejných 

priestranstvách na zmierňovanie a 

prispôsobovanie sa negatívnym dopadom 

zmeny klímy, so zameraním na ochranu 

biodiverzity, 



Ďakujem za 

pozornosť

www.odolnesidliska.sk

FB: 

https://www.facebook.com/resilientdistricts/

Odolné sídliská - sídliská ako živé miesta odolné voči 

zmene klímy

Kontakt: 

ing.Zuzana Hudeková, 

PhD.

zunka.hudekova@gmail.com

http://www.odolnesidliska.sk/
mailto:zunka.hudekova@gmail.com

