Krajinnoekologický plán, Generel zelene
V § 19c Stavebného zákona sa ustanovilo, že v územno-plánovacom procese v rámci prieskumov a rozborov
obcí sa spracúva optimálne priestorové usporiadanie
a funkčné využívanie územia s prihliadnutím na krajinno-ekologické, kultúrno-historické a socio-ekonomické podmienky,
tj. „krajinnoekologický plán“.
Krajinnoekologický plán je komplexný proces vzájomného
zosúlaďovania priestorových požiadaviek, hospodárskych
a iných činností človeka s krajinnoekologickými podmienkami územia, ktoré vyplývajú zo štruktúry krajiny. Zabezpečuje
vyhovujúcu ekologickú stabilitu priestorovej štruktúry krajiny a
biodiverzity, ochranu a racionálne využívanie prírodných zdrojov,
ochranu kultúrno-historických zdrojov, tvorbu a ochranu ÚSES,
tvorbu a ochranu životného prostredia. Jeho návrhy zamerané
na ekologicky únosné využívanie územia sú určené na stanovenie alternatívneho ekologického výberu, ekologicky optimálneho
využívania územia, stanovenie ekologických opatrení. Metodický postup spracovania krajinno-ekologického plánu pozostáva
z týchto základných krokov: krajinnoekologická analýza, krajinnoekologická syntéza, krajinnoekologická interpretácia, krajinnoekologické hodnotenie, krajinnoekologické návrhy a opatrenia.
V rámci územného plánovania je do územnoplánovacích podkladov zahrnuté aj vypracovanie územného generelu. Generel
zelene umožňuje podrobne riešiť otázky zelene v predmetnom
území.

Územný systém ekologickej stability,
Dokument starostlivosti o dreviny
Podľa Zákona o OPaK si obce obstarávajú a schvaľujú dokument miestneho územného systému ekologickej stability
(MÚ-SES) a Dokument starostlivosti o dreviny. Oba tieto
dokumenty sa (okrem iných) povinne využívajú aj pri územnom plánovaní (podľa §7 Stavebného zákona ).
Medzi dokumentmi ako je Krajinnoekologický plán, Miestny
územný systém ekologickej stability, Generel zelene , Dokument starostlivosti o dreviny je veľa prelínajúcich sa oblastí, na
druhej strane urbánna krajina, jej tvorba a ochrana rovnako
ako aj tvorba a ochrana urbánnej zelene nie sú dostatočne
legislatívne podchytené.
Okrem problematiky zmeny klímy, ochrany biodiverzity
a adaptačných opatrení chýba aj adekvátne zapracovanie
podmienok starostlivosti o mestskú krajinu.

Projekt „Euroscapes – udržateľný
manažment európskej krajiny“
Projekt „Euroscapes – udržateľný manažment európskej krajiny“
sa venuje vytvoreniu nového modelového manažmentového
plánu krajiny prostredníctvom výmeny skúseností v danej oblasti medzi partnermi projektu z 15 krajín Európy. Projekt sa realizuje od januára 2010 do januára 2013. Vedúcim partnerom
projektu je Intermunicipal Authority of Marne-la-Vallee Val Maubuee z Francúzska. Slovenským partnerom projektu je Fakulta
architektúry STU, ústav záhradnej a krajinnej architektúry.
Viac o projekte prostredníctvom web stránky
http://www.euroscapes-eu.org

Leták je vydaný v rámci projektu „Euroscapes“, finančne
podporeného z programu INTERREG IVC prostredníctvom
ERDF. Obsah dokumentu odráža názory autora a Riadiaci
orgán programu nie je zodpovedný za žiadne použitie vyplývajúce z informácií, ktoré sú uvedené v tomto dokumente

Manažment krajiny

Manažment
urbanizovanej
krajiny
Manažment krajiny predstavuje kroky, realizované
z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja a zamerané na
zabezpečenie riadneho zachovania krajiny s cieľom riadenia a harmonizácie zmien, ktoré sú vyvolané sociálnymi, ekonomickými a environmentálnymi procesmi.
Tak ako bolo popísané vyššie, manažmentom urbanizovanej krajiny sa zaoberajú obidva predtým spomínané
zákony.

Pojem krajina jej prvky
V súčasnosti sa stretávame s pojmom mestská (urbánna)
krajina. Základný pojem „krajina“ je zadefinovaný v Dohovore o krajine (ku ktorému Slovensko pristúpilo v roku 2005)
ako „časť územia, tak ako ju vnímajú ľudia, ktorej charakter je výsledkom činností a vzájomného pôsobenia
prírodných a/alebo ľudských faktorov“. Uvedená definícia
platí aj pre mestskú (urbánnu) a prímestskú (peri-urbánnu)
krajinu. Dohovor sa aplikuje na celé územie a pokrýva teda
prírodné, vidiecke, mestské a prímestské oblasti. Vzťahuje sa
na typy krajiny, ktoré možno považovať za výnimočné, ale aj
na bežné a degradované typy krajiny.
V súčasnosti sa krajinou a jej ochranou zaoberajú 2 komplexné právne normy: zákon č. 543/2002 Zb. z. o ochrane
prírody a krajiny (ďalej ako Zákon o OPaK) a zákon č. 50/1976
Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zmenený
a doplnený zákonom č. 237/2000 Z.z. zo dňa 28.júla 2000
(ďalej ako Stavebný zákon) ktoré umožňujú napĺňať ciele a
väčšiu časť opatrení z Dohovoru.

životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické
hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s
princípmi trvalo udržateľného rozvoja“.
V Stavebnom zákone sa definíciou krajiny, urbánnym priestorom a jej prvkami zaoberá § 139:
- ods. 3: Krajina je komplexný systém priestoru, polohy,
georeliéfu a ostatných vzájomne funkčne prepojených
hmotných prirodzených a človekom pretvorených aj vytvorených prvkov, najmä geologického podkladu a pôdotvorného substrátu, vodstva, pôdy, rastlinstva a živočíšstva,
umelých objektov a prvkov využitia územia, ako aj ich
väzieb vyplývajúcich zo sociálno-ekonomických javov v
krajine. Krajina je životným prostredím človeka a ostatných
živých organizmov.
- ods. 6 Urbánny priestor je časť urbanizovaného prostredia
obce, v ktorom sa uplatňujú hmotnopriestorové a funkčné
princípy urbanizmu; je ním najmä ulica, dvor a priestor
vytvorený kompaktnou alebo rozvoľnenou zástavbou.

Mnohé ustanovenia Stavebného zákona sú zamerané na
tvorbu krajiny:

- ods. 9 Zeleň sú vysadené alebo udržiavané rastliny v sídlach a v ich okolí, ako aj pozdĺž líniových stavieb v ostatnej
krajine.

- „Územným plánovaním sa sústavne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich

Zákon o OPaK sa rovnako zaoberá ochranou krajiny , definuje rozličné pojmy ako je územný systém ekologickej stability, významný krajinný prvok a drevina.

