
Urbánne ekosystémy

28 ENVIROMAGAZÍN     4/2007

Asi 80 % európskej populácie žije v mestských aglo-
meráciách, ktoré predstavujú životný priestor pre prácu a 
oddych ich obyvateľov. Typickým dôsledkom spriemysel-
ňovania a urbanizácie v týchto aglomeráciách je ich zvýše-
ný stupeň znečistenia, ktorý je obyčajne vyšší než okolitá 
vidiecka krajina. Je to priamy výsledok priemyselných, 
dopravných a komunálnych exhalátov vyskytujúcich sa na 
území miest, sú to rôzne účinky neriadených, zanedbaných 
skládok priemyselného, komunálneho a stavebného odpa-
du. Všetky mestá sa stretávajú s podobnými problémami 
– životné prostredie mestskej populácie nie je v súlade s 
optimálnymi environmentálnymi podmienkami, t. j. kvali-
ta života ľudí v tomto priestore je znížená. Hlavne ľudské 
zdravie je v prevažnej miere závislé od kvality životného 
prostredia, preto aj pôda, ako jedna zo základných zložiek 
životného prostredia, má plniť základnú environmentálnu 
funkciu – byť zdravou súčasťou udržateľných ekosysté-
mov, v našom prípade urbánnych. 

Plánovanie a riadenie urbanizovaného vývoja miest, kto-
ré považujú pôdy za súčasť environmentu, je veľmi zried-
kavé tak na Slovensku, ako aj vo svete (napr. v Nemecku, 
Veľkej Británii či Francúzsku). Problémy pôd v mestských 
a priemyselných územiach zaujmú verejnosť jedine vtedy, 
ak dochádza k ohrozeniu životného prostredia z odpadov 
skládok, z ťažko znečistených priemyselných areálov, háld 
a pod. Životný priestor mestskej populácie pre oddych a 
relaxáciu sa sústreďuje na verejné rekreačné zóny ako par-
ky, záhrady, športoviská, ihriská a pod. Kontakt mestskej 
a najmä detskej populácie s pôdou býva v mnohých prí-
padoch nebezpečný. Uskutočňuje sa mnohými spôsobmi, 
napr. dýchaním kontaminovaného prachu z nedostatočne 
udržiavaných verejných plôch, priamym kontaktom s in-
fikovanou alebo kontaminovanou pôdou, napadnutím hel-
mintmi z exkrementov psov výbehových priestorov, konzu-
máciou kontaminovaných potravín prímestských záhrad, 
alergickými reakciami na prítomnosť nebezpečných látok 
v pôde a pod. Teda polutanty, prach a patogénne orga-
nizmy, ako aj ďalšie zdroje sú potenciálnym ohrozením 
zdravia mestskej populácie. Všetky tieto otázky sa doteraz 
riešia individuálne bez generálnej koncepcie manažmentu 
a monitoringu urbánnych pôd a bez spolupráce s predsta-
viteľmi mesta.

Pôda v urbanizovanom priestore
Pôda bola doteraz chápaná ako niečo, čo sa týka len 

poľnohospodárstva alebo lesníctva. Výskum pôd v urba-
nizovaných územiach, bol doteraz zaznávaný, resp. nereš-
pektovaný. V doterajšom chápaní boli urbánne pôdy uva-
žované len ako ostatné plochy bez priradenia akéhokoľvek 
významu, teda bezvýznamné, resp. monofunkčné plochy. 
V najnovšom chápaní klasifikačného systému pôd sú aj 
tieto ,,plochy” pomenované pôdnym typom a príslušnou 
morfologickou a analytickou charakteristikou. Avšak až v 
súčasnom období spoznávame, že správne popísať a iden-
tifikovať tieto pôdy je veľmi náročné a ťažké. Nie je to len 
v dôsledku ich veľkej heterogenity, náročnej morfologickej 
rozlíšiteľnosti, ale aj nevyhnutnej analytickej charakteristi-
ky ako dôkazu antropického vplyvu na pôdu. 

Životné prostredie miest v našich podmienkach sa 
doposiaľ monitoruje cez vzduch a vodu. Pôda je neprá-
vom opomínaná, hoci väčšina degradačných procesov 

prebieha v pôde a cez pôdu. V pôde sa akumulujú 
cezhraničné atmosférické emisie SO
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, NO
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kovy a ostatné polutanty z priemyselných, doprav-
ných a bansko-ťažobných činností. Prevažne cez 
pôdu sa dostávajú nebezpečné látky (soli, ťažké 
kovy a organogénne polutanty) do kontaktného 
prostredia (substráty, podzemné vody, atmosféra 
a i). Najvýraznejšie formy pôdnej degradácie v ur-
banizovanom území sú kontaminácia, acidifikácia, 
salinizácia, extrémne fyzikálne vlastnosti (nadmer-
ný výskyt prachu), erózia a nadmerný výskyt pa-
togénnych mikroorganizmov. Na Slovensku zatiaľ 
nie sú známe poznatky o urbánnych pôdach, nie je 
vypracovaný systém riadenia a ochrany týchto pôd, 
nie je vypracovaný princíp monitoringu. 

Prevažná väčšina týchto pôd v klasifikačnom 
systéme pôd SR sú pomenované ako antrozeme, 
t. j. umelé pôdy vytvorené človekom. Okrem nich 
v urbanizovanom území nachádzame pôdy priro-
dzené (napr. kambizeme mestských lesoparkov), 
pôdy čiastočne fyzikálne alebo chemicky narušené 
(napr. pôdy s pôvodnou morfológiou, ale so zmene-
ným chemizmom pôd v dôsledku emisného spadu), 
pôdy kultizemné, t. j. pôdy s prejavom rôznych kul-
tivačných zásahov v hrúbke > 35 cm (pôdy viníc, 
sadov či záhrad).

Pôdny prieskum 
Prieskum urbánnych pôd je založený na poznaní 

a skúmaní tzv. pedo-urbánnych komplexov, ktoré 
predstavujú kombináciu pôdy a zastavaného ur-
banizovaného priestoru. Kvalita urbánnych pôd 
je priamo spojená s množstvom a rozmanitosťou 
pôdnych vlastností a pôdnych funkcií v mestských 
aglomeráciách. 

Fyzikálne charakteristiky sú nezvyčajne hetero-
génne podmienené vlastnosťami antropogénneho 
substrátu. Mnohé z nich sú buď extrémne skeletna-
té (skeletnatosť > 80 %) alebo nadmerné prachové 
(> 60 %). Pri antrozemiach vyvinutých z technogén-
nych materiálov pozorovať rôznorodú objemovú a 
mernú hmotnosť jednotlivých vrstiev s výskytom 
tzv. artefaktov ako sú uhlie, popolček, troska, as-
falt, komunálny odpad, stavebné drevo, plastická 
hmota, umelé sklo, tehla, škvara, betón, oceľ, kovy, 
organické bioprodukty a i. Pôdy urbanizovaných 
území často obsahujú dýchateľný prach zo vzduchu 
i z pôdy PM

10
 (particle matter < 10 μm). Mestská 

populácia je vystavená tomuto prachu, ktorý pred-
stavuje v kontaminovanej forme veľké nebezpečen-
stvo a ohrozenie ľudského zdravia. Nachádza sa na 
povrchu urbánnych pôd a lemuje okraje chodníkov, 
ciest, holých, vegetáciou nezarastených plôch a 
takmer vždy je tento prach kontaminovaný. 

Hlavné chemické látky vyskytujúce sa v urbán-
nych pôdach sú: ťažké kovy Pb, Cd, As, Ni, Cr, Hg, 
Mn (z dopravy, spaľovní a priemyslu), organické 
polutanty – polycyklické aromatické uhľovodíky, 
polychlórované bifenyly, minerálne oleje (z chemic-
kého priemyslu), vysoký obsah Al, Fe (z priemy-
selných a ťažobných skládok), Ca (zo stavebného 

Urbánne pôdy 
ako súčasť environmentu mestskej populácie

Príklad pôdneho prieskumu - pôdny profil vykopaný na skládke chemického 
odpadu v Bratislave – Vrakuni má svoju históriu

Stručná história tejto skládky: územie s rozlohou 4,65 ha pred-
stavuje časť meandra zvaného Mlynské rameno, ktoré v r. 
1873 - 1966 slúžilo ako priestor pre odvádzanie odpadových 
vôd z Nobelových dynamitových závodov do Malého Dunaja. 
Územie bolo v r. 1966 vybraté pre skladovanie chemického 
odpadu závodu ISTROCHEM (predtým CHZJD). Odpad sa skla-
dal z organogénneho a gumového technogénneho materiálu 
(prevažne sudy s térom a asfaltom). Skládka bolo ukončená 
v r. 1979 a predstavovala hrúbku 1,5 - 2,5 m. Územie bolo v r. 
1989 terénne upravené navezením výkopovej zeminy v hrúbke 
2 - 3 m z výstavby Domu odborov a rekultivované humóznou 
zeminou z výstavby SVD Gabčíkovo v množstve 22 000 m3. 
Predpokladaná kolmatácia dna skládky prírodnými ílovými 
sedimentmi však bola nedostatočná, bola zaznamenaná len 
prítomnosť biologického detritu, takže kontakt medzi skládkou 
chemického odpadu a hladinou podzemnej vody bol počas 
celej doby otvorený. Zistilo sa, že podzemná voda je konta-
minovaná týmto chemickým odpadom: vysoký obsah síranov 
(166,3 mg.l-1), chloridov (72,6 mg.l-1), ako aj organickými zlož-
kami ako sú deriváty cyklohexánu a benztiazolu. V r. 1997 sa 
zistilo juhovýchodné prúdenie podzemných vôd v hĺbke 7 - 7,5 
m s obsahom NEL 38 600 mg.m3 a síranov 1 383 mg.l-1, čo sú 
veľmi vysoké hodnoty. Známky znečistenia podzemnej vody 
sú až do hĺbky 40 m. Po vybudovaní a sprevádzkovaní SVD 
Gabčíkovo v r. 1992 hladina podzemnej vody začala stúpať 
a dosiahla zónu kontaminovaných sedimentov, tiež samotnú 
skládku chemického odpadu i pôdu nad ňou. VÚPOP Bratislava 
zistil, že kontaminácia dosiahla povrch terénu a je nebezpečná. 
Toto územie predstavuje starú environmentálnu záťaž, ktorá 
ohrozuje rezervoár pitnej vody v Podunajských Biskupiciach 
hlavne od roku 1996. Územie je vylúčené z poľnohospodárske-
ho využívania, hoci v tesnej blízkosti sa nachádzajú záhradkár-
ske osady. Územie je preto potrebné monitorovať a navrhnúť 
viacero alternatívnych riešení pre ďalšie využitie.
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odpadu), vysoký obsah solí (pozdĺž dopravných komuniká-
cií), vysoký obsah sádry a síry (produkt ťažobných aktivít), 
eutrofizácia pôdy a vody prvkami Ca, Mg, P, Na, pesticídy 
a organogénne komposty.

Urbánne pôdy obsahujú veľké množstvo patogénov s 
nezdravým prostredím hlavne pod nepriepustným povr-
chom, ako je napr. asfalt, betónové dlažby ap. Patogénne 
mikroorganizmy dokážu v pôde prežívať celé mesiace až 
roky. Niektoré mikroorganizmy, zvlášť spórotvorné bakté-
rie, môžu udržať vysoké koncentrácie chloridu sodného 
s vysokou odolnosťou na soli. Na druhej strane môžu 
poškodzovať zdravie obyvateľstva, hlavne detí, pretože 
produkujú alergény, tieto môžu byť rizikové v detských 
pieskoviskách alebo klimatizačných zariadeniach. Iné 
alergénne zložky produkujú mikroskopické huby, zvlášť 
niektoré špécie rodu Aspergillus. Veľké epidemiologické 
štúdie boli uskutočnené pri skúmaní larválnych štádií 
nematód psov a mačiek (Toxocara canis, T. cati). Sú to 
vzťahy parazitujúcich hostiteľov medzi helmintmi a pôdou, 
človekom a zvieraťom, nakoľko kontaminácia vajíčkami 
Toxocara v detských pieskoviskách, detských škôlkach a 
iných hracích plochách, kde deti prichádzajú bezprostred-
ne do styku s pôdou, je veľmi nebezpečná. Môže spôsobiť 
bezprostrednú infekciu detí s celoživotným ohrozením, 
napr. toxokarózu alebo toxoplazmózu. 

Funkcie urbánnych pôd 
Kvalita urbánnej pôdy sa nezakladá na produkčných 

parametroch ako u poľnohospodárskej pôdy, ale možno ju 
hodnotiť na základe jej využitia v urbanizovanom priestore. 
Plní predovšetkým rôzne ekologické (prírodné) a environ-
mentálne funkcie (výživné, retenčné, sanitárne, bariérové 
a i.).

Urbánna pôda ako základňa pre život a životné prostre-
die človeka - princípom hodnotenia tejto pôdnej funkcie je 
nebezpečenstvo, ktoré vzniká pri bezprostrednom kon-
takte človeka s pôdou. Zdravie a život človeka môžu byť 
ovplyvnené rôznou kontamináciou z pôd či výskytom pato-
génnych (alergénnych) organizmov, ktoré môžu napádať a 
infikovať ľudský organizmus. 

Urbánna pôda ako základňa pre život a životný priestor 
zvierat, rastlín a pôdnych organizmov – táto funkcia chráni 
pôdu ako lokalitu pre kultivované i nekultivované rastlinné 
a živočíšne spoločenstvá vyskytujúce sa v urbanizovanom 
či priemyselnom prostredí. 

Urbánna pôda ako komponent prírodnej rovnováhy - 
základná ochranná funkcia všetkých prírodných zložiek vy-
skytujúcich sa v urbanizovanom území, pôda ako jeden z 
indikátorov stavu prírodného prostredia odhaľuje a eviduje 
možné dopady rôznych priemyselno-urbanizačných aktivít 
na okolitú prírodu.

Urbánna pôda ako komponent hydrologickej rovnová-
hy - hodnotenie tejto funkcie pôdy je založené na distribúcii 
a infiltrácii povrchovej i podzemnej vody sústredenej v 
aeračnej zóne pôdnych profilov, aspekt je zvlášť dôležitý 
vtedy, ak sa voda využíva pre pitné účely, nakoľko existuje 
nebezpečenstvo možného kontaktu znečistených pôd s 
podzemnou vodou využívanou pre pitné účely. 

Urbánna pôda ako komponent živinového cyklu - jed-
nou z vlastností produkčnej schopnosti je schopnosť pôdy 
udržať živiny a poskytnúť ich pre rast a vývoj rastlinných 
spoločenstiev,

Urbánna pôda ako filtračné a pufračné médium (ťažké 
kovy) - táto pôdna funkcia má mimoriadny význam, zvlášť 
v urbánnom environmente. Viaže polutanty v pôde na ílové 
minerály a humusové látky a môže ich bezpečne udržať 
mimo potravového reťazca. 

Urbánna pôda ako transformačné médium – funkcia 
pôdy je založená na schopnosti pôdy transformovať che-
mické zložky, predovšetkým pomocou mikroorganizmov. 

Urbánna pôda ako archív prírody a kultúry - hodnotenie 
archívnej funkcie sa zakladá na konzervovaní takých pôd, 
ktoré vykazujú špeciálne znaky, ako je napr. kombinácia 
dávnych (reliktných) pôdotvorných faktorov, bývalého vy-
užívania zeme, významné archeologické poznatky o pôde 
atď. 

Urbánna pôda ako priestor pre produkciu rastlín - funk-
cia hodnotí optimálne podmienky pre rast rastlín a sústre-
ďuje sa na produkciu potravín pre človeka a ostatné orga-
nizmy v rámci potravového reťazca, pričom hodnotenie je 
založené na prirodzenej úrodnosti pôdy. 

Urbánna pôda ako médium pre infiltráciu, retenciu a 
prúdenie vody - hodnotenie pôdy ako média pre zadržiava-
nie a prúdenia vody má mimoriadny význam, ktoré pred-
stavuje na rozdiel od voľnej krajiny teleso popretkávané 
kanalizačnými zariadeniami s usmernenými odtokmi i za-
plombovaním, t. j. vytvorením nepriepustného povrchu bez 
možnosti riadeného odtoku vodných zrážok. Nedostatočné 
poznatky o vlastnostiach pôd v mestách môžu spôsobiť 
rôzne záplavové udalosti spojené s nedostatočným vsako-
vaním vody do pôdy. 

Urbánna pôda ako regulačné teleso klímy – chladiaci 
efekt - vplyv pôdy spolu s vegetáciou výrazným spôsobom 
zlepšuje urbánnu mikroklímu a celkovo prispieva k lepším 
podmienkam pre život. 

Kvalita urbánnych pôd
Funkcie sa môžu v priebehu veľmi krátkej historickej 

doby meniť veľmi rýchle. Výsledkom toho sú intenzívne 
zmenené pôdy so stopami ich historického využívania. 
Príkladom takého využívania sú pôdy v Porúrí (Nemecko), 
ktoré boli najprv poľnohospodársky využívané, neskôr na-
sledovala banská a priemyselná činnosť a vytváranie háld 
a v súčasnosti dochádza k výraznej ekologizácii územia s 
funkčným využitím a premenou území na rekreačné a zá-
bavné parky. Urbánne pôdy majú rôznu kvalitu pôd, avšak 
ich diferenciácia je vytvorená podľa požiadaviek mestskej 
populácie na kvalitu pôdy: 

1. typ sú detské ihriská, detské škôlky, školské dvory, 
detské futbalové štadióny sú mestské areály, ktoré využí-
va detská populácia do 15 rokov. Využitie týchto plôch je 
zvlášť rizikové z hľadiska zhoršenej kvality pôdy. 

2. typ sú športoviská, plochy využitia voľného času a 
ostatné plochy pre ľudí, ktorí priamo, alebo nepriamo pri-
chádzajú do kontaktu s pôdou. 
Sú to športoviská pre dospe-
lých, rekreačné areály, zóny 
voľného oddychu v otvorenom 
priestore. 

3. typ sú obytné zóny, sí-
delné štvrte, vilové a rodinná 
zástavba, tiež komerčno-obyt-
né a komerčné plochy vrátane 
historického jadra a priľahlých 
území. 

4. typ sú poľnohospodár-
ske územia (orná pôda, lúky 
a pasienky, sady, záhrady a 
vinohrady). Vzhľadom na to, že 
produkcia poľnohospodárskych 
produktov sa realizuje v prímest-
skej (sub-urbánnej) zóne, tieto 
lokality sú predmetom zvýšenej 
pozornosti najmä vo vzťahu k 

produkcii nezávadných potravín. 
5. typ sú priemyselné, banské, dopravné, prípadne vo-

jenské lokality. Sú to lokality s veľkým množstvom produk-
cie exhalátov, emisií a rôznych technogénnych odpadov z 
priemyselnej, banskej a ťažobnej činnosti. 

6. typ predstavujú plochy špecifického využitia ako sú 
prímestské záhradkárske osady, cintoríny, pohrebiská, lo-
kality v okolí benzínových púmp atď. 

Všetky typy urbánnych ekosystémov môžu produkovať 
rôzne množstvo odpadov a smetí, avšak nároky na čisto-
tu a estetiku hlavne 1. 2. a 3. typu priestorov sú vysoké. 
Bohužiaľ, skutočnosť býva iná, prach, špina, odpady sú 
sprievodným javom takmer všetkých mestských štvrtí. 

Legislatívne aspekty ochrany urbán-
nych pôd 

Je potrebné zdôrazniť, že legislatíva Slovenskej republi-
ky z hľadiska hodnotenia kvality pôd nie je špecifikovaná, t. 
j. kvalita pôdy a jej limity sú platné len pre poľnohospodár-
sku pôdu (zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy). Samotnú pôdu v urbánnych pro-
strediach akceptuje len metodický pokyn Ministerstva pre 
správu a privatizáciu národného majetku SR a Slovenská 
komisia pre životné prostredie č. 130/1992/I., ktorý však 
nie je záväzny. To znamená, že v SR neexistuje zákon o 
ochrane urbánnych pôd na rozdiel od niektorých štátov 
EÚ (napr. Nemecko). Treba poznamenať, že v mestách je 
celkovo veľký problém ochrany pôd. Je to preto, že ceny 
stavebných pozemkov sú vysoké a pôda, akokoľvek kvalit-
ná, nemá v urbanizovanom priestore veľký význam a býva 
zaberaná pre iné, prevažne stavebné účely. Problémom 
sú tiež priemyselne využívané a neskôr opustené územia 
(brownfields), ktoré pre ďalšiu zástavbu nie sú vhodné v 
dôsledku vysokého zaťaženia škodlivými látkami a pre 
potenciálnych investorov predstavujú tieto plochy s vyso-
kými nákladmi na remediáciu a rekultiváciu.

Záver
Je veľmi dôležité vytvoriť široké povedomie o význame 

urbánnych pôd a ich funkciách v urbanizovanom priesto-
re a v súčinnosti s riadiacimi administratívnymi zložkami 
miest implementovať pôdnu informáciu do riadiacich a roz-
hodovacích procesov plánovania a riadenia vývoja miest. 
Pre všetky mestá bude nevyhnutné vyvinúť a vybudovať 
informačný systém o pôde, ako aj sieť pôdneho monito-
ringu. 

RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.
VÚPOP Bratislava

Vodný tok ohraničujúci záhradkársku osadu Žabí Majer je silne znečistený chemickým odpadom a 
výrazne zapácha. Je otázne, či lokalizácia prímestských záhradiek v tomto prostredí je vhodná z 
hľadiska zdravia obyvateľstva




